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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete
Száma: 932-5/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 08-án (Kedden) 14:00
órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Keresztes Lajos polgármester
Horváth Zsolt képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Dr. Süveges Árpádné képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak, valamint
Simon István lelkész az 5. sz. napirendi pontnál,
Varga Lajos Dunavíz Kft. ügyvezetője a 40. és 41. sz. napirendi pontnál.
Keresztes Lajos: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen van mind a 8 fő képviselő és a polgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr.
Süveges Árpádné képviselőt kérte fel.
Keresztes Lajos: Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:
- a zárt ülésre jelzett kötbérigény érvényesítése c. napirendi pontot nyilvános ülés
keretében tárgyalják meg,
- az „Egyebek” között ismertetni szeretné a rendőrség levelét, amelyet most kaptak meg
a képviselők.
Horváth Zsolt: Az Unikorn-Épker Kft. üzleti érdekeit sértheti, hogy a „kötbérigény
érvényesítése” c. napirendet nyilvános ülésen tárgyalják. Nyilatkozatot kellene beszerezni a
cég ügyvezetőjétől erre vonatkozóan, addig maradjon zárt ülés keretében a téma.
A polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van a zárt ülés döntéseiről, tehát a lakosság
kap információt a döntésről. Ha az ügyvezető nyilatkozik, akkor nincs akadálya a nyilvános
ülésen történő tárgyalásnak.
Keresztes Lajos: Úgy érzi, hogy a nyilvános ülésen elhangzottak nem fogják érinteni az
Unikorn-Épkert Kft. üzleti érdekeit, ezért tette ezt a javaslatot. Erről nem egyeztetett az
ügyvezetővel.
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Takács Zoltán: Megkérdezte a Jegyző Asszonyt, mi a helyzet e tekintetben?
Bárdos Lászlóné dr.: A napirend összeállításakor úgy gondolták, hogy e napirendi pont zárt
ülésre tartozó téma. Ha a Testület megszavazza a nyilvános ülést, akkor ott tárgyalhatják, ez
nem törvénysértő.
Napirendre vonatkozó más módosító javaslat nem volt. A Képviselő-testület 9 igen egyhangú
szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett
javaslatot, valamint az alábbi napirendet:
1. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
3. DDIF Zrt. részére biztosított tagi hitel rendezése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
4. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
5. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megvitatása, rendeletalkotás (II. forduló)
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
6. Bölcske és Környéke Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
7. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági
Programja a 2011-2014. évre
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
8. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
9. Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének elfogadása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
10. Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete Ügyrendjének elfogadása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
11. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
 Az állattartásról szóló 1/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
 A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról valamint a
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közüzemi ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos
díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 24/2003.(XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítása,
 A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 21/2003.(XI.05.)
önkormányzati rendelet módosítása,
 A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 19/2001.(XI.05.)
önkormányzati rendelet módosítása,
 A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendelet
módosítása
12. Helyi szociális rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
13. Helyi adórendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
14. Házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a
közreműködők díjazásáról rendeletalkotás
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
15. Helyi vagyonrendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
16. Döntés a Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex energetikai felújítása
tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére felkérendő ajánlattevőkről és az
eljárásban résztvevő bíráló bizottsági tagok személyéről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
17. Dunaföldvár, Hősök tere partfal stabilizációja
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
18.

Döntés az informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-07/1 pályázat keretében
Dunaföldvár Város Önkormányzata részére tárgyú egyszerű közbeszerzési
eljárásra beérkezett ajánlatokról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester

19. D-B-M MONI tagintézmények elhelyezése az új iskolaépület átadása után
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
20. A felülvizsgált Paksi Kistérség közoktatási-fejlesztési terv elfogadása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
21. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – a „B”
pályázók 2011. évi felülvizsgálata
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
22. Városi Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának
benyújtása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
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23. Felzárkóztató pályázat a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
állománygyarapítási összegének növelésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
24. TARR Kft. által felszámítani tervezett rendszerhasználati díjjal kapcsolatos
testületi állásfoglalás meghozatala
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
25. Dunaföldvár Város Önkormányzatának ajánlati felhívása a gyommal fertőzött
területeken közérdekű védekezés végrehajtására
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
26. Pályázat kiírása közköltségen történő temetés végzésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
27. Javaslat a 2011. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
28. Kossuth L. u. 14.II/2. önkormányzati bérlakás értékesítése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
29. Simán Károlyné 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 4/3. szám alatti lakos
ingatlan felajánlása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
30. Gemenc Volán Zrt. javaslata a helyi közlekedés üzemeltetésének veszteség
csökkentésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
31. Gimnázium földterület tulajdonba vétele ügyében hozott 265/2010.(XI.30.) KT
határozat módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
32. Király Dóra, Kolompár József, Kolompár Brigitta és Kolompár Rómeó
Dunaföldvár, Kereszt u. 17. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
33. Prior 2002. Kft. (Dunaújváros, Magyar út 82/a.) közterület foglalási ügye
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
34. SPR TERRA 2006 Kft. ingatlanbérleti szerződése (inert hulladéklerakó)
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
35. TEHAG –TABELLA Kft. kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
36. Dunaföldvár, Kölcsey F. utcai lakók kérelme útépítés iránt
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
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37. Szindikátusi (konzorciumi) szerződés létrehozása villamos energia beszerzésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
38. Szélerőmű park létesítése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
39. PORR Építési Kft. (1056 Budapest, Váci M. u. 81. VI.em.) kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
40. DUNAVÍZ Kft. üzemeltetésébe átadott viziközmű bérleti díjának meghatározása,
felhasználása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester

Zárt ülésen
1. Kötbérigény érvényesítése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. Bakos László Dunaföldvár, Baross u. 74. szám alatti lakos fellebbezése
lakásfenntartási támogatás elutasítása miatt
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
3. Egyebek
Napirendi

pontok tárgyalása

1. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta javaslatát az alpolgármester személye illetve a szavazatszámláló
bizottság tagjaira.
Megszavaztatta a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – a
képviselők közül az alábbi személyeket választotta az ülésen közreműködő Szavazatszámláló
Bizottság tagjává:
Elnök: Tóth István
Tagok: Horváth Zsolt és Kiss Lajos Csaba
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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A bizottság tagjai és Takács Zoltán alpolgármester jelölt nyilvános ülés tartására vonatkozó
nyilatkozatai a jegyzőkönyv mellett találhatók.
Keresztes Lajos polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.
Szünet után:
Tóth István: Elmondta, a szavazatszámláló bizottság elvégezte munkáját. 9 érvényes leadott
szavazat volt. 4 fő képviselő támogatta Takács Zoltán alpolgármesterré választását, 5 fő
képviselő nemmel szavazott.
Keresztes Lajos: Megállapította Dunaföldvárnak továbbra sincs alpolgármestere.
Az alábbi határozat született:
31/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – titkos szavazással külön
jegyzőkönyv szerint – Takács Zoltán (Dunaföldvár, Gábor P. u. 3.sz.) képviselőt nem
választotta meg alpolgármesternek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Horváth Zsolt: Elmondta, decemberben kapott a Testület törvényességi észrevételt arra
vonatkozóan, hogy még nem választott alpolgármestert.
Nem elvitatva a polgármester jogát a jelölésre, indítványozta, javasoljon más személyt a
polgármester, akit valószínűleg megszavazna a Testület, a törvénytelenség megszűnne.
Keresztes Lajos: A Testület így sem működik törvénytelenül, joghézagról van szó. A
jogalkotó szándéka az, mivel az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése,
munkájának segítése, ezért személyére a polgármester tehessen javaslatot.
Minden javaslatot kész megfontolni.
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: A 304/2010.(XII.21.) KT határozat kapcsán elmondta, hosszú idő után
sikerült végre elérni, hogy a két futball klub helyett egy működik Dunaföldváron, amelynek a
támogatására fordított összeg csökkent.
Itt mondta el, hogy a 2011. február 22-én megtartott közmeghallgatás után a Képviselőtestület rendkívüli zárt ülést tartott, melyen „Dunaföldvár Díszpolgára” címet adományozott
Nagy Gábornénak.
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Horváth Zsolt: A 276/2010.(XI.30.) határozatban leírt nyílászárók cseréje mikor fog
megtörténni?
Keresztes Lajos: A napokban sor kerül a cserére. Beszerezték a nyílászárókat.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
32/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2010.(IX.21.), 198/2010.(IX.21),
224/2010.(X.20.), 268/2010.(XI.30.),270/2010.(XI.30.),276/2010.(XI.30.),
286/2010.(XII.21.), 294/2010.(XII.21.) 295/2010.(XII.21.),
304/2010.(XII.21.),7/2011.(II.01.),8/2011.(II.01.), 9/2011.(II.01.) és a 19/2011.(II.01.), KT
határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
3. DDIF Zrt. részére biztosított tagi hitel rendezése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta a határozati javaslatban foglaltakat.
Ez a pénzeszköz átadás a 2010. évi költségvetést érinti. Elnevezési módosítás történt, a
későbbi elszámolási problémák elkerülése végett.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
33/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2010. (II. 02.) KT. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
”Hozzájárul ahhoz, hogy a 7.250 ezer Ft – a DDIF Zrt. működési hiányának fedezeteként működési célú végleges pénzeszközátadásként a 2010. évi költségvetésbe beállításra
kerüljön”.
Fenti módosítást az Önkormányzat 2010. évre megállapított költségvetésének soron
következő rendeletmódosítása során át kell vezetni.
Határidő: 2010. évi költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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4. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.
Benkovics Kornélia pénzügyi vezető: A módosítások nagy része zárolásra vonatkozik.
Ismertette ezeket.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(III.16.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról
Az írásos aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellett megtalálható.
5. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megvitatása, rendeletalkotás (II. forduló)
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Felkérte Benedek József Urat, az Önkormányzat könyvvizsgáló cégének
vezetőjét, ismertesse a könyvvizsgálói jelentést.
Benedek József: Részletesen ismertette a 2011. évi költségvetési rendelettervezetről készített
független könnyvizsgálói véleményt.
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett 2011. évi költségvetési rendelettervezetet.
A független könyvvizsgálói vélemény leirata a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezet.
Elmondta, az első fordulóban feltárt észrevételek mostanra átvezetésre kerültek. Külön
hangsúlyt kapott az általános iskolánál a személyi juttatások kérdése. Egyeztetésre került a
megfelelő forrás biztosítása, melyet az iskola tudomásul vett és elfogadott.
Nyitott kérdés volt a köztisztviselők béren kívüli juttatása, most a jogszabálynak megfelelő
összeg került beállításra.
A 2011. évi költségvetés megpróbált fedezetet teremteni minden kötelező illetve nem
kötelező feladat végrehajtásához. A betervezett fejlesztésekhez is próbált forrást biztosítani,
ilyen a Ságvári – Kereszt út csapadékvíz elvezetése illetve a partfal kérdése. Az új iskola
befejezéséhez is van kötelezettség a 2011. évre.
Kérte, hogy a Testület részletes beszámolót kapjon március 15-e után a bevételek
alakulásáról.
Ha nem a tervek szerint alakul a bevétel, akkor módosítani kell a 2011. évi költségvetést.
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Kérte az Oktatási- Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét,
ismertesse a civil szervezetek részére megállapított támogatások összegét.
Az általános tartalék felhasználásáról rendelkezzen a Testület, ezt kérte beépíteni a rendelet
szövegezésébe.
Bárdos Lászlóné dr: Nincs akadálya, hogy beleírják.
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felosztása
az ő bizottságának feladata.
Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt írásos felosztást.
Hozzáfűzte, a Dunaföldvári Futball klub Szabó Péter Csaba vezetésének köszönhetően
kevesebb összegből működik majd és az ott felszabaduló több mint, 1 millió forint
szétosztásra került a többi egyesület között. Reméli, hogy a Futball Klub működése normális
mederben történik, mindenki megnyugszik. A Képviselő-testület részéről már régóta volt
olyan álláspont, hogy nem finanszírozható két egyesület. A fizetett játékosok
megszüntetésével, illetve a futballozó csapat megfiatalításával zajlottak a változások.
Az egyesületek segítséget kapnak még a képviselők által felajánlott tiszteletdíjakból is.
Horváth Zsolt: Rögzítse a képviselő-testület, hogy a következő év költségvetésének
elfogadásáig minden esetben átmeneti költségvetést készít. Így megvan a folyamatosság.
Keresztes Lajos: Levélben megkereste az önkormányzatot Bölcske polgármestere.
Elmondta a levélben leírtakat.
Kiss József Bölcske polgármestere levele a jegyzőkönyv mellett megtalálható.
A levél konkrét javaslatokat nem tartalmaz, mekkora összegben gondolkodik, milyen
feltételekkel várja Dunaföldvártól a pénzt.
Egyeztetve a Pénzügyi Bizottság vezetőjével, levélben fordult a Bölcske polgármesteréhez.
Ez a levél is a jegyzőkönyvhöz csatolva megtalálható.
Ez idáig válasz a levélre nem érkezett, így ezzel a kérdéssel most foglalkozni nem tudnak.
A Református Egyházközség nevében Simon István református lelkész levélben kért anyagi
segítséget az imaház felújítási munkáihoz.
Elmondta a levélben leírtakat.
A lelkész levele a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Simon István lelkész: Elmondta, minden fillérnek örülnek. Égető lenne az imaház tetejének
cseréje. Tudomásul veszi a Testület döntését.
Jákli János: Elmondta, a polgármester úrral egyeztetve, nincs lehetőség arra, hogy a
költségvetésből az 1 millió forint összeget biztosítani tudják. Valakitől el kellene venni.
A lelkész úr próbáljon meg a Dunaföldváron működő vállalkozóktól segítséget kérni.
Szólítsa fel a híveket a katolikus egyház példája nyomán, hogy adakozzanak.
A segítő szándék a Képviselő-testületben megvan.
Dr. Süveges Árpádné: Amikor a barátok templománál voltak a felújítási munkák, egy havi
tiszteletdíját felajánlotta számukra. Ha sikerül megnyitni a számlát, egy havi tiszteletdíjával
hozzájárul a gyűjtéshez a református egyház számára is.
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Horváth Zsolt: Javasolta, hogy a következő ülésig vizsgálják meg, hogyan és milyen
mértékben tudnának segíteni a református egyháznak. Ne mondjanak most nemet.
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta még, sajnos Dunaföldvár méreténél fogva esett ki a
pályázati lehetőségektől, ezért a mi templomaink hátrányban vannak.
Széles János: Élőerős munkát ajánlott fel a felújítási munkákhoz. Lehetséges, hogy
lakósság köréből is lesznek, akik ilyen módon köszönik meg Simon István munkáját.

a

Jákli János: Az adófizető polgárok sárga csekket kaptak adójuk befizetéséhez. Ha ezt a
csekket postán fizeti be az állampolgár az az önkormányzatnak minden esetben 110.forintjába kerül. Aki még nem fizette be adóját, azzal is segítheti a várost, ha az
önkormányzat számlavezető pénzintézeténél fizeti be azt. A sárga csekket elfogadják ott is és
a befizetés nem kerül pénzébe a városnak és hitelkamatot is takarítanak meg.
7-800 ezer forint adóbeszedési költségmegtakarítást jelentene.
A mezőőri járulékról értesítést kapnak az állampolgárok, azzal fizethetnek, ebben az esetben
nincs csekk.
Bárdos Lászlóné dr.: A jogszabályt megnézi és visszatérnek rá. Tavaly azon ment a vita,
hogy nincsenek kitöltve a csekkek. Ennek most megfeleltek, gépi kitöltésű csekkük is van.
Erre az évre már változtatni nem tudnak.
Keresztes Lajos: A költségvetési rendelet-tervezet 14. §. (7) pontjának törlésére tett
javaslatot, amely a címzetes főjegyző évi egyszeri juttatását tartalmazza. Ennek a tételnek a
kifizetése nem kötelező, csak adható, ezért ezzel a javaslattal már januárban is élt.
2009-ig az összeget az állam finanszírozta, 2010. óta ez már nem kötelező juttatás, csak
adható. Tekintettel a város nehéz anyagi helyzetére, kérte ennek megszüntetését.
Horváth Zsolt: Kérte, hogy kerüljön a módosító javaslatok közé az, hogy a köztisztviselői
illetményalap 6 szorosának megfelelő címjuttatást kapjon a jegyző. Ezt a Pénzügyi Bizottsági
ülésen is javasolta.
Keresztes Lajos: Először a címjuttatás teljes eltörlését szavaztatta meg:
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elvetette ezt a javaslatot.
Ezután a költségvetési illetményalap 6 szorosának megfelelő címjuttatás megállapításáról
szavaztatott a polgármester.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Az elhangzott javaslatokkal együtt szavaztak a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetről.
Keresztes Lajos polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú
szavazattal alkotta meg az alábbi rendeletét:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

5/2011.(III.16.)
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Aláírt rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Széles János kiment az ülésről, a képviselők létszáma 7 fő és a polgármester.
6. Bölcske és Környéke Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztett anyagot.
Az a tájékoztatást kapta, hogy a Társulás pályázati pénzekből fenntartható, ehhez anyagi
hozzájárulást az önkormányzatnak nem kell adnia.
Dr. Süveges Árpádné: Egy DIT NFT. által szervezett Napsugár Otthoni látogatás alkalmával
az ott megjelent dunaújvárosi kórház szociális gondozója elmondta, hogy pl. Ausztriában
olyan rendszer működik, hogy az ellátottak karján lévő karóra megnyomásával, akár 150 kmre lévő központban megszólal a riasztás. Karitatív rendszerben van megszervezve ez a
hálózat.
Nekünk is ebben a irányban kellene fejlődnünk.
A szomszédok is tudnak segíteni odafigyeléssel. Nem kell mindig az állami segítségre várni.
Keresztes Lajos polgármester megköszönte a tájékoztatást az osztrák szociális viszonyokról
és megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcske és Környéke
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 2011. évi költségvetését 5.037.000.- Ft. bevételi
főösszeggel és 5.037.000.- Ft. kiadási főösszeggel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Széles János visszajött az ülésterembe, a képviselők létszáma 8 fő és a polgármester.
7. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági
Programja a 2011-2014. évre
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
A program a jegyzőkönyv mellett megtalálható.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, a gazdasági programba
fontosnak tartotta belefoglalni, hogy óvatos, a pénzügyi helyzetet figyelembe vevő
fejlesztésekre kerüljön sor, a mostani nehéz pénzügyi helyzet is onnan ered, hogy egy kicsit
fejlesztés hangsúlyossá vált a város.
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Fontosnak tartja a közösség előtérbe helyezését.
A Gazdasági Programot minden bizottság megtárgyalta.
Dr. Süveges Árpádné: A beruházás központúságról azt gondolja, hogy a mi városunkban
nem extrém dolgok történtek. Hasznos dolgokra, a lakosság alapvető igényére ruháztak be.
Az iskola beruházásnak 10-15 évvel ezelőtt kellett volna megvalósulnia.
A stranddal kapcsolatos döntése a Testületnek felelősségteljes volt azzal, hogy lemondtak a
pályázati pénzről.
Keresztes Lajos: A beérkező információk alapján kiegészíti majd a Programot.
Nyitott minden javaslatra.
Elmondta, ha a képviselők igényt tartanak rá, akár minden ülésen beszámol arról, hogy a
Program milyen elemét változtatja majd.
Megszavaztatta a benyújtott Programot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
35/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programját 2011-2014. évre elfogadja,
amely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Az aláírt Gazdasági Program a jegyzőkönyv mellé csatolva.
8. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt: Ismertette az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság módosító
javaslatait, amely az alábbi:
-

-

a 27 § egészüljön ki d.) ponttal, amely
„d.) a Képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntése szerinti helyszínen.”
vegyék ki a 39. § (6) bekezdését,
40. § (2) bekezdése „sürgősségi indítványnak minősül minden olyan írásban
előterjesztett indítvány …” egészüljön ki azzal, hogy szóban is lehessen előterjeszteni
sürgősségi indítványt. A mondat az alábbira módosuljon : „Sürgősségi indítványnak
minősül minden olyan írásban és szóban előterjesztett indítvány ……”
A 47. § egészüljön ki f.) ponttal,
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-

„f) képviselőtől”
62. § (10) bekezdése egészüljön ki az alábbival:
„egyebekben a 49. § rendelkezései az irányadóak”.
A 2. melléklet 1.2. pontja egészüljön ki, az alábbi legyen:
’Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok
elbírálása és felülvizsgálata.”

Kiss Lajos Csaba: Volt már olyan kérése, hogy a bizottsági ülések meghívóiból kapjon
minden képviselő. Ezt is írják bele a rendeletbe.
Dr. Süveges Árpádné: Jogos a kérés, mivel nincs munkaértekezlet, az anyagok megismerése
a bizottsági üléseken zajlik, így a képviselőknek csak azokra az anyagokra van rálátásuk,
amelyik bizottságnak a tagjai.
Jákli János: Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy a bizottság olyan fajsúlyos
kérdést tárgyal, hogy szeretné, ha valamennyi képviselő ott lenne, legyen joga meghívni az
adott napirendi pont előterjesztésének megküldésével. Rögzítsék ezt is a rendelet-tervezetbe.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már több alkalommal élt ezzel.
Széles János: Megjegyezte, ez a dolog működött eddig is, anélkül, hogy le lett volna írva.
Keresztes Lajos megkérdezte, hogy elfogadják-e a képviselők, hogy egy szavazással
szavazzanak a módosító javaslatokkal a rendelet-tervezetről.
8 képviselő és a polgármester elfogadta ezt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(III.16.)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
A rendelet írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szünet volt.
Keresztes Lajos: Elmondta, a szünetben megkeresték telefonon az Unikorn-Épker Kft.
ügyvezetőjét a kötbérigény napirendi pont tekintetében, aki hozzájárult a téma nyilvános
ülésen történő tárgyaláshoz.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a napirend módosulást.
A zárt ülés 1. számú napirendi pontja a nyilvános ülés 41. sz. pontja lesz.
9. Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének elfogadása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt: Elmondta az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság javaslatát, amely
az alábbi:
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-

Szerdai napon a munkarend legyen: ½ 8-17,00-óráig.
Az ügyfélfogadás rendje: szerdán de. 8-12 óráig és du. 13-17 óráig legyen.
Pénteki napon a munkarend ½ 8-12,30 óráig tart munkaközi szünet nélkül.
Az Ügyrend II.11.2. pontja maradjon ki amely: „Egyebekben a Hivatal
köztisztviselőinek jogállásáról, munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól
külön rendelet rendelkezik.”

Bárdos Lászlóné dr.: Kérte, amennyiben elfogadja a Testület a bizottság javaslatát, az új
munkarend és ügyfélfogadási rend április 01-jétől kerüljön alkalmazásra.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az elhangzott módosító javaslatokat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatokat és 9 igen szavazattal a
polgármesteri Hivatal Ügyrendjét.
Az alábbi határozat született:
36/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletében
meghatározott tartalommal elfogadja, amely a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának függelékét képezi.
A módosított ügyfélfogadási- és munkarendet 2011. április 1-től kell alkalmazni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
10. Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete Ügyrendjének elfogadása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Előterjesztett írásos anyag a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Horváth Zsolt: Elmondta, az Ügyrendi,- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Módosító javaslat nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.
Jákli János: Tudják, hogy a Hivatal életében személyi változások várhatók a közeljövőben.
A helyettesítésről szóló táblázatban a leírtakhoz képest már most van változás.
Bárdos Lászlóné dr.: Név szerint kell a táblázatot elkészíteni. Ahogy változások lesznek,
mindig hozzuk a Testület elé a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének Ügyrendjét.
Keresztes Lajos polgármester a gazdasági Ügyrendet szavazásra tette fel azzal a módosítással,
hogy a „helyettesítés rendje” c. táblázat 7. pontjában Takács Márta pénztáros helyett Tóth
Bernadett pénztáros legyen feltüntetve.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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37/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendjét a határozat mellékletében
meghatározott tartalommal elfogadja, amely a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának függelékét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
11. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
 Az állattartásról szóló 1/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
 A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról valamint a
közüzemi ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos
díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 24/2003.(XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítása,
 A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 21/2003.(XI.05.)
önkormányzati rendelet módosítása,
 A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 19/2001.(XI.05.)
önkormányzati rendelet módosítása,
 A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi,- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és módosítás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Ha módosító javaslat nem lesz, szavazzanak egyben mind az 5 rendelet-módosítás
tekintetében.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
A rendelet aláírt írásos anyaga a jegyzőkönyv mellett található.
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12. Helyi szociális rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Révész Judit: Részletesen ismertette az előterjesztést.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság módosítás nélkül elfogadásra javasolta a rendelettervezet.
Dr. Süveges Árpádné: Az Egészségügyi Bizottság szintén módosító javaslat nélkül
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Tóth István: Az intézményvezetők tudják kezelni a nagyon alacsonyan megállapított árrést?
Kíváncsi lenne arra, hogy a iskolánál hogyan van ez?
Petrovics Józsefné főigazgató: Az iskolai étkeztetés úgy működik, hogy az önkormányzat
meghatározza a nyersanyag norma összegét. Az élelmezés vezető jelezte, nagyon meg kell
gondolni, hogyan állítja össze a menüt, mert figyelni kell az egészséges táplálkozásra, a
kalóriára. A mostani rálátásuk szerint valószínű, hogy szeptemberben meg kell emelni az
árakat.
Módosító javaslat nem volt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet aláírt írásos példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
13. Helyi adórendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ocsovai Jánosné adóiroda vezetője: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Keresztes Lajos: Ez a módosítás mekkora hiányt jelent?
Ocsovai Jánosné: Mivel a módosítás konkrétan az iparűzési adót érinti, 3 millió forint hiányt
jelent. Ezzel már számolt a költségvetés.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság módosítás nélkül elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Keresztes Lajos polgármester a rendelet-tervezetről szavaztatott.

17
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 14/1995. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet aláírt írásos példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
14. Házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a
közreműködők díjazásáról rendeletalkotás
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Révész Judit: Ismertette az előterjesztést.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság az alábbi módosító javaslatokat tette :
A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a házasságkötések és más családi
események szolgáltatási díjairól és a közreműködők díjazásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet azzal a módosító javaslattal, hogy a rendelet-tervezet 7. §-a 2. a) pontjából
maradjon ki a „ de legfeljebb 8.0000.- Ft/nap” mondatrész, illetve a (3) a) pontjából maradjon
ki a „ de legfeljebb 7.000.- Ft/nap” mondatrész.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az Ügyrendi Bizottság által tett módosító
javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Ezután a rendelet-tervezetről szavaztak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a közreműködők
díjazásáról

Aláírt írásos példánya a rendeletnek a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos polgármester ezután a határozati javaslatról szavaztatta a képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
38/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 115/2009.
(V. 26.) KT határozat VI. 2.) pontját, valamint a 179/2003. (XII. 02.) KT határozatot hatályon
kívül helyezi.
Határidő: tárgy szerinti rendelet hatályba lépésének napja
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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15. Helyi vagyonrendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők szavaztak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2007. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet írásos aláírt példánya a jegyzőkönyv mellett található.
Ezután a határozati javaslatról szavaztak.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
39/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
A dunaföldvári 1329/7 (19 m2) és 1331/40 (18 m2) hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat „kivett közterület” művelési ágból „kivett, beépítetlen terület” művelési ágba
sorolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

16. Döntés a Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex energetikai felújítása
tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére felkérendő ajánlattevőkről és az
eljárásban résztvevő bíráló bizottsági tagok személyéről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Annyi módosulás történt időközben, hogy a Földvár Terv Kft. – elkerülve
az összeférhetetlenség látszatát – jelezte, hogy visszalép.
Ismertette a határozati javaslatot.
Hozzászólás nem volt.
Keresztes Lajos polgármester az említett módosítással szavaztatta meg a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
40/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy Dunaföldvár Város
Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex energetikai
felújítása tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére kiírandó egyszerű közbeszerzési
eljárásban ajánlattételre a következő cégeket kéri fel:
Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
Rédvár Építészeti Tervező, Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. (7020 Dunaföldvár, Petőfi
S. u. 15.)
Solti Asztalos Ipari Szövetkezet (6320 Solt, Kossuth L. u. 1.)
Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Kornis u. 7.)
Az eljárásban Bíráló Bizottsági tagok személye:
Keresztes Lajos polgármester
Jákli János pénzügyi bizottság elnöke
Lajkó Andor építésügyi és műszaki irodavezető
Takács Zoltán képviselő
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
17. Dunaföldvár, Hősök tere partfal stabilizációja
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Lajkó Andor: Egyeztetettek a Geotex Kft.-vel. A cég felajánlotta, hogy térítésmentesen
elkészítenék a város részére az engedélyezési terveket és ha megjelenik a pályázati kiírás,
akkor tudnak vissza térni arra, hogy mekkora összegre tudnak pályázni. A pályázathoz
szükséges tanulmányterv a pályázat keretében elszámolható.
Jákli János: Ha megjelenik a pályázat Kenesei József tervező vállalja, hogy térítésmentesen
elkészíti az építési engedélyezési tervdokumentációt. Az 1 millió forintot kockáztatjuk, ha
nem nyerünk a pályázaton. Ha a város mégsem nyer, akkor nem tart majd igényt az elvégzett
munkadíjra?
Keresztes Lajos: Kenesei Úrral ott tartanak az egyeztetésben, hogy ezt a tervdokumentációt
elkészíti. Ha a pályázat megjelenik, akkor az egész kérdés a Testület elé kerül. Meghívják
Kenesei Urat is, hogy milyen esélyt lát a pályázat megnyerésére, szerinte megéri-e a kockázat.
Addig is készül a terv, hogy időt takarítsanak meg.
Horváth Zsolt: Az érintett lakóingatlanok tulajdonosaival folynak már az egyeztetések?
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Keresztes Lajos: Még nem, először meg kell várni a pályázat kiírását, hogy azt milyen
feltételekkel írják ki. Utána természetesen értesítik az ingatlan tulajdonosokat.
Más hozzászólás nem volt, a képviselők a határozati javaslatról szavaztak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
41/2011.(III.08.) KT.
határozat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
amennyiben a Dél-dunántúli Operatív Program Akciótervében (2011-2013) szereplő
Környezeti veszélyelhárítás konstrukcióban pályázat jelenik meg, akkor a Hősök tere
belterületi szakaszán partfal stabilizáció megvalósítására pályázatot nyújt be.
Az előkészítési munka elvégzésére felhatalmazza a polgármestert, hogy megbízást
adjon az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, mely dokumentáció
elkészítését Kenesei József tervező térítésmentesen vállalja.
A Képviselő-testület a 2011. I. negyedévére ütemezett pályázati felhívás
megjelenésével dönt majd a pályázatban igényelt támogatás összegéről és mértékéről,
valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről.
Határidő: Azonnal
Végrehajtásért felelős: Keresztes Lajos polgármester
18.

Döntés az informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-07/1 pályázat keretében
Dunaföldvár Város Önkormányzata részére tárgyú egyszerű közbeszerzési
eljárásra beérkezett ajánlatokról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kovács Anikó közbeszerzési referens: Ismertette az írásos anyagot.
A határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolta elfogadni:
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete elfogadja az „Informatikai eszközök beszerzése a TIOP
1.1.1-07/1 pályázat keretében Dunaföldvár Város Önkormányzata részére” tárgyú egyszerű
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok Bíráló Bizottsági értékelését és az eljárás
nyertesévé az összességében legelőnyösebb ajánlattevőnek Alex Fémbútor Kft.-t (2072
Zsámbék, Magyar u. 21-23.) hirdeti ki.
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Ajánlati ár: bruttó 13.648.638.- Ft.
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A képviselő-testület az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlattevőnek az
Albacomp RI Kft-t hirdeti ki.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: Eredményhirdetés 2011.03.09. / Szerződéskötés 2011.03.21.

Keresztes Lajos polgármester Kovács Anikó közbeszerzési referens által tett módosító
javaslat figyelembe vételével szavaztatta meg a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
42/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete elfogadja az „Informatikai eszközök beszerzése a TIOP
1.1.1-07/1 pályázat keretében Dunaföldvár Város Önkormányzata részére” tárgyú egyszerű
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok Bíráló Bizottsági értékelését és az eljárás
nyertesévé az összességében legelőnyösebb ajánlattevőnek Alex Fémbútor Kft.-t (2072
Zsámbék, Magyar u. 21-23.) hirdeti ki.
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Ajánlati ár: bruttó 13.648.638.- Ft
A képviselő-testület az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlattevőnek az
Albacomp RI Kft-t hirdeti ki.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: Eredményhirdetés 2011.03.09. / Szerződéskötés 2011.03.21.

19. D-B-M MONI tagintézmények elhelyezése az új iskolaépület átadása után
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Felmerültek olyan hangok is, elképzelhető, hogy a szakiskola átköltöztetése nem úgy fog
lezajlani, ahogy az eredetileg elképzelésre került.
Kérte Petrovics Józsefné Főigazgató Asszonyt mondja el, mi a legaktuálisabb változat.
Petrovics Józsefné: Egyenlőre semmit nem tud arról, miért kerülne a szakiskola áthelyezésre.
A közoktatási törvényben a tankötelezettség 18 év helyett 15 év lesz. Ez nyilván érinteni fogja
a szakiskolába kerülő gyerekek létszámát. Felmerült az is, hogy a másodszakmás gyerekek
után állami normatív támogatás nincs. A Pénzügyi Bizottsági ülésen olyan állásfoglalás
született, hogy májusban nézzék meg, milyen lehetőségek vannak a szakiskolával
kapcsolatosan, mennyi gyerek lesz, milyen szakmákat tudnak indítani, anyagilag hogyan áll
az egész.
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A szakképzéshez hozzá tartozik a szakképzési hozzájárulás, ami fejlesztési támogatás, melyet
a vállalkozóktól kapnak, nagyon komoly összeget jelent ez az intézmény, illetve a város
életében.
Ha véletlenül megszűnne Dunaföldváron a szakképzés vagy elkerülne innét, ezeket a
hozzájárulásokat vissza kellene fizetni. Nincs mód arra, hogy a szakképzést leépítsék.
Természetesen át kell gondolni, hogy milyen szakmákat indítsanak, mekkora létszámmal, és
ameddig a speciális szakiskola itt van, addig pályázni is tudnak. Ha a szakiskolának be kell
jönnie a Hunyadi parkból, akkor annak elhelyezését meg kell oldani.
Dr. Süveges Árpádné: A Pénzügyi Bizottság, amikor az anyagi vonatkozásokat tárgyalta,
akkor merült fel ez az új gondolat. Miután annyi változtatásról hallottak az oktatási törvény
kapcsán, arra gondoltak nem kellene fejest ugrani több millió forintos átalakításokba, hanem
adjanak maguknak türelmi időt, várják meg hogyan alakul a szakképzés dolga. Felelősség
teljesebben tudnak dönteni, ne az legyen, hogy egyszer építenek, aztán bontanak.
Arra kérte a lakosságot, legyenek türelemmel, az iskola vezetése és az önkormányzat is
mindent megtesz, hogy zökkenőmentes legyen a dolog.
Szerinte szakmailag indokolt az, hogy az új épület a felső tagozaté. A pedagógiai nevelő,
oktató munka látta kárát, hogy szaladgálni kellett egyik épületből a másikba a gyerekeknek és
a pedagógusoknak. A szaktantermek miatt is fontos, hogy a felső tagozat egy helyen legyen.
Azon vannak, hogy minél több csoport átkerüljön az új intézménybe, és keresik a megoldást,
hogy megoldják a piros iskolában a kívülről megközelíthető mellékhelységek problémáját.
Türelmet kért, mert időre van szükség az átszervezések lebonyolítására.
Az új épületnek komoly üzemeltetési költségei vannak, ezért is fontos a felelősségteljes
döntés. Azon kell lenni, hogy minél kevesebb régi épület legyen fűtve, ha nem is tudják 100
%-ig kivonni a forgalomból. Sok érdekre és pénzügyi folyamatra oda kell figyelni, hogy
hatékonyan és jól legyen megoldva.
A Templom utcai lakók részéről is jött kérés a költözést illetően.
Elmondta a jegyzőkönyv mellé is csatolt levelük tartalmát.
Keresztes Lajos: Az új iskola pályázatának szerves része, hogy mely épületeket értékesít a
város és melyeket nem, ezt is figyelembe kell venni a költöztetésnél.
Még számos kérdés merül fel, májusban térjenek vissza a témára.
Horváth Zsolt: A Templom utcai lakók levele kapcsán elmondta, nem alakítanának ki a
Templom u 32-ben műhelyet, nem kalapácsolnának. A tanműhely a régi konyhában lenne
kialakítva. A hátsó kerítés hátrébb lesz helyezve. Mindkét oldalon kerítéssel van kerítve az
udvar jelenleg is.
A zavaró tényezőket minimálisra csökkentik, ennek az szakiskolának is működnie kell
valahol.
Támogatja a határozati javaslat elfogadását. Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság vagy az
Oktatási Bizottság kibővített ülés keretében tárgyalja a témát, de lehet rendkívüli ülés
keretében is.
Takács Zoltán: Az alsó tagozatos gyerekek kerülnek abba a helyzetbe, hogy le kell hozni
őket a Templom utcából az új iskolába ebédelni. Ez a végleges állapot?
Jákli Viktor: Egyetért Dr. Süveges Árpádné képviselő társa illetve a Pénzügyi Bizottság
álláspontjával, hogy várni kell az áthelyezéssel, várják meg a törvényi változásokat. Ne
fixáljanak le semmit. Szerinte a szakiskola jó helyen van ott, ahol van. Várják meg azt is,
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hogy a szakiskolának mekkora létjogosultsága lesz a jövőben. A buszjárat is
megkérdőjeleződik. Ha csak lehet a szakiskolát tartsák ott.
Petrovics Józsefné: Takács képviselő kérdésére válaszolva elmondta, sokat gondolkodtak az
átcsoportosításokon. Ahhoz nem fér kétség, hogy a felső tagozatot be kell vinni az új
intézménybe, végre megoldódik az ő ingáztatásuk. Ha az alsó tagozatos gyerekek egy része
átmegy az új iskolába, akkor nem kell vonulniuk a tornacsarnokba, mert az új intézményben
van tornaterem.
Az iskola könyvtár átköltözik az új épületbe, helyén ki lehet alakítani egy nagyon esztétikus
tízóraizó, uzsonnázó helyet. Azoknak csoportoknak, akik nem férnek az új iskolába, át kell
menniük az új intézménybe ebédelni. Sokat gondolkodtak a legoptimálisabb megoldáson. Érti
a szülők aggodalmát és el is fogadja. A Templom u. 9-ben is zárhatóvá teszik az udvart,
lezárják a gimnázium felöli részt. Megoldható lesz a gyerekek biztonsága az udvaron.
A Templom utcai lakók levelére elmondta, szinte minden alsó tagozatos gyereket
személygépkocsival szállítanak, ilyen időszakban tényleg nagy a forgalom. Régen már volt
szó parkolási rend kialakításáról. Ismét érdemes lenne megfontolni.
A levélben olyan dolgok is vannak, amivel nem tud egyetérteni. Nagyon fegyelmezetten
mennek a kisgyerekek ebédelni, nincs szeméttel terítve az utca. Úgy gondolja, túlzó dolgok
vannak a levélben. Majdnem azt kell, hogy leszűrje a levélből, hogy a kisgyereket tegyék ki a
puszta közepére. A zeneiskola se menjen a Templom utcára, mert a hangszereknek hangjuk
van. Megértéssel kellene lenni. Pedagógusként sem tudja elfogadni a lakók hozzáállását.
Dr. Süveges Árpádné: Egyetért Jákli Viktor képviselő társa által elmondottakkal. Hátha még
lehetne a járat ritkításokról egyezkedni a Gemenc Volánnal.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság csak anyagi szempontból tárgyalta az áthelyezések
kérdését. Abban állapodtak meg, hogy nem vonják el a költségvetésben az átalakításra
biztosított pénzeszközt, de először látni kell, hogy az épületet egyáltalán át kell-e alakítani.
Dr. Süveges Árpádné: Mi lenne, ha a költözés úgy oldanák meg, hogy nincs átalakítás?
Bárdos Lászlóné dr.: A tetőt mindenképpen meg kell csinálni, akkor is ha kerül bele gyerek,
akkor is ha nem.
Javasolta, a határozati javaslatból vegyék ki az 1. és a 6. pontot, melyekről májusban döntsön
a Testület.
Keresztes Lajos polgármester Bárdos Lászlón dr. címzetes főjegyző határozati javaslatra tett
módosító indítványát szavaztatta meg.
A Képviselő-testület az indítványt 8 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta.
Majd a módosított határozati javaslatról szavaztak.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó – megtárgyalta
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
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Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola dunaföldvári tagintézmények
elhelyezésével kapcsolatos módosításokat és a következő határozatot hozta:
1. Dunaföldvár, Templom utca 9. számú épületben kap helyett 2011/2012. tanévtől:
főigazgatói iroda, titkárság, gazdasági csoport; Beszédes József Általános Iskolai
tagintézmény alsó tagozat 1-3. évfolyam; Harmónia Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény.
2. Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19-23. épületbe költözik: 2011. áprilistól a Beszédes
József Általános Iskolai Tagintézmény 5-8. évfolyamok; 2011/2012. tanév
szeptemberétől a Beszédes József Általános Iskolai tagintézmény: gyógypedagógiai
osztályok és a Templom utca 32-ből a 4. osztály.
3. A Dunaföldvár, Jókai utca 2. sz. épület a 2010/2011. tanév végén kerül vissza az
önkormányzathoz további hasznosítás céljára.
4. A Dunaföldvár, Rákóczi utca 8. sz. épület 2011. április-május hónapoktól kerül vissza
az önkormányzathoz további hasznosítás céljára.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Petrovics Józsefné főigazgató
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, ebben a kérdésben, májusban mindenképpen állást kell
foglalnia a Testületnek, mert tovább húzni nem lehet. Döntést kell hozni.

20. A felülvizsgált Paksi Kistérség közoktatási-fejlesztési terv elfogadása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Varga Vilmosné: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.
Dr. Süveges Árpádé: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Tervet.
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
44/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2007-2015. évi
időszakra vonatkozó középtávú felülvizsgált Paksi Kistérségi közoktatási fejlesztési tervet.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Keresztes Lajos
polgármester
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21. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – a „B”
pályázók 2011. évi felülvizsgálata
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Varga Vilmosné: Ismertette az előterjesztést.
Dr. Süveges Árpádné: Szociális ösztöndíjról van szó. A beérkező kérvények egy része kiesik
a jövedelem kategória és egyebek alapján. A jövőben ez alapján fogják az elbírálást végezni.
Más hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatról szavaztatott.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
45/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozta:
I. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „B” típusú felülvizsgálatánál az ösztöndíjra
jogosultság feltételei:
1. Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak
kell tekinteni azt a hallgatót, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az elbírálás időpontjában érvényes öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresét; kétszeresét, ha a 3. pontban foglalt körülmények valamelyike fennáll.
(28.500, Ft x 1,5 = 42750 Ft – vagy 28. 500, Ft x 2 = 57000 Ft - 2011-ben) és az Sztv.
4. § (1) bek. b) pontja szerinti vagyona nincs a családnak.
2. Amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező pályázó nem a szülei
háztartásában él, vizsgálni kell a szülők tartási képességét az 1. pontban foglaltak
figyelembevételével.
3. Az anyagi rászorultság mellett a felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a hallgatók
családi körülményeiből adódó szociálisan hátrányos helyzetet is: árva-félárva;
családban munkanélküli van; pályázónak gyermeke van; szülő egyedül neveli,
családban súlyos fogyatékos vagy rokkant személy van; a családban tartósan beteg
gyermeket gondoznak, nevelnek.
4. Ha az 1-3. pontban meghatározott feltételek már nem állnak fenn az önkormányzat a
„B” típusú 3x10 hónapra megállapított ösztöndíj folyósítását megszünteti a következő
tanévtől.
II. A I. pontban foglalt feltételek, fennállását kell vizsgálni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati „A” típusú ösztöndíjra jogosultság megállapításánál is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
22. Városi Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának
benyújtása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Mivel hozzászólás nem volt, megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
46/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2011. évre szóló, a
helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton való részvételt.
A pályázatban megjelölt 1 500 000Ft fejlesztési összeg elnyerése esetén a Városi Művelődési
Központ technikai-műszaki berendezéseinek korszerűsítésére, fejlesztésére 300 000,- Ft
önkormányzati önrészt biztosít.
Határidő: 2011. március 25. (a pályázat beadására)
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

23. Felzárkóztató pályázat a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár állománygyarapítási
összegének növelésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Gallai Erzsébet: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Hozzászólás nem hangzott el, Keresztes Lajos polgármester szavazásra tette fel a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtár állománygyarapítási összegének támogatására szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt „Felzárkóztató pályázat”, a községi és városi
könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására – 2011. pályázaton való részvételt
támogatja.
- A Könyvtár részére a költségvetésben meghatározott könyvbeszerzési összegen felül –
pályázat esetén – e célra további 200000,- Ft-ot biztosít.
- A Képviselő-testület egyben kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén a
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pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget a könyvtár rendelkezésére
bocsátja.
Határidő: 2011. március 25. (beadásra)
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Széles János távozott az ülésről, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
24. TARR Kft. által felszámítani tervezett rendszerhasználati díjjal kapcsolatos
testületi állásfoglalás meghozatala
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat és ismertette a határozati
javaslatot.
Tóth István: Ha a TARR Kft. hall visszajelzést a városban, tisztában lehet azzal, hogy milyen
szintű szolgáltatást nyújtanak, a helyükben nem állna elő ilyen kéréssel. Az általuk nyújtott
szolgáltatás nem a 21. században elvárható színvonalú.
Kiss Lajos Csaba: A megállapodás felbontására milyen lehetősége van a TARR Kft-nek? Ha
perrel kell eldönteni a vitás kérdést, milyen esélyünk van?
Bárdos Lászlóné dr.: Ha a TARR Kft. fel akarja mondani a szerződést, valószínű
pereskednünk kell.
Kiss Lajos Csaba: Mi fizetünk-e a Kft-nek valamilyen címen bizonyos összeget azért, hogy
több hírt szolgáltasson az önkormányzatról.
Bárdos Lászlóné dr.: Amióta ő itt dolgozik ilyen irányú megkeresés a Kft. részéről nem
érkezett.
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatról szavaztatott.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
48/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dunaföldvári önkormányzat és a
TARR Kft. között 1998. április 29-én megkötött megállapodást továbbra is érvényesnek
tartja, és annak 9./ pontjában foglaltakra való hivatkozással kéri, hogy az eddig kialakult
kölcsönösen jó kapcsolat megőrzése, és a megállapodás betartatása érdekében a Kft. továbbra
is ingyenesen bocsájtson Dunaföldvár városa, és rajta keresztül az általa kiválasztott
műsorszolgáltató – jelen esetben a Part-Oldalak Kulturális Egylet Műsorszolgáltató
Dunaföldvár TV – rendelkezésére egy meghatározott, közszolgálati műsorok közvetítésére
alkalmas csatornát.
Határidő: A határozat közlésére 2011. március 16.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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25. Dunaföldvár Város Önkormányzatának ajánlati felhívása a gyommal fertőzött
területeken közérdekű védekezés végrehajtására
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
49/2011.(III.08.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának ajánlati felhívása a gyommal fertőzött
területeken közérdekű védekezés végrehajtására
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon, telex és telefax számai:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Telefon: 75/541-550
Fax: 75/541-555
2. a.) A választott eljárás: egyszerű, nyílt
b.) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
üzemeltetés vállalkozási formában
3. a.) A beszerzés tárgya és a teljesítés helye:
Dunaföldvár Város belterületén a gyomokkal és parlagfűvel erősen fertőzött
területeken a közérdekű védekezés végrehajtása.
b.) A 3/a. pontban meghatározott feladatra négyzetméterre kivetített árajánlat tehető.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
A szerződéskötés évének december 31. napja.
5. a.) A pályázat benyújtásának címe, határideje és módja:
Az ajánlatokat kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 2011. április 8. (péntek)
12.00 óráig kell az alábbi címre megküldeni:
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A benyújtás módja: a borítékon a „Közérdekű védekezés” jelige szerepeljen.
b.) A pályázatok felbontásának időpontja:
Dunaföldvár Város Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. április
havi ülésén.
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6. a.) Az ajánlati felhívás egyben meghívó is. Az ajánlatok felbontására az
ajánlatkérő meghívja:
- az ajánlatkérő képviselőjét
- az ajánlattevőket, ill. képviselőket.
b.) Az ajánlatok felbontásának helye:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
I. emelet 6-os számú Tanácskozó terem
7. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a
vonatkozó előírásokra:
A dunaföldvári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a vállalkozási díjat havonta,
számla ellenében utalja a szolgáltatást végző részére.
8. Az ajánlattevők műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
A szolgáltatás végzésére szolgáló saját tulajdonú géppark fenntartása, megkötött
bérleti szerződés, vagy az eszközök biztosítására vonatkozó más elképzelés.
9. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az elbírálástól számított 30 napig tart.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Előnyben részül az a pályázó, aki
- alacsonyabb vállalkozási árajánlatot tesz
- a pályázatban nem kért, de a tárgyhoz tartozó plusz szolgáltatásra tesz ajánlatot.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
A kiírási dokumentációnak megfelelően az árakat kizárólag m2 árban lehet megadni.
12. Az eredményhirdetés időpontja:
Az ajánlatok elbírálása és az eredmény hirdetése az Önkormányzat 2011. április havi
Képviselő-testületi ülésén történik.
13. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szolgáltatási szerződést köt.
Dunaföldvár, 2011. február 17.
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző
2. A Képviselő-testület felkéri Dunaföldvár Város Jegyzőjét, hogy intézkedjen a pályázat
közzétételéről.
Határidő: 2011. 03. 18. közzétételre
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
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26. Pályázat kiírása közköltségen történő temetés végzésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Mivel az áprilisi ülés 26-a helyett 19-én lesz, az alábbiak szerint javasolta módosítani a
pályázati kiírást:
1./ pontot az alábbira: 1./ A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen történő
eletettetésének szükségszerűségéről való értesítés (határozat) átvételétől kezdődően az összes
szükséges egyeztetések – temető-üzemeltető hivatal, ismert hozzátartozó – megtétele, a
temetés megszervezése és a temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése 2011. május 01től kezdődően 2012. december 31-ig terjedő időtartamra.
7./ pont első mondatát az alábbira: „ A pályázatokat 2011. április 08-ig lehet postai úton
vagy személyesen benyújtani zárt, jeligés borítékban.”
- 8./ pontot az alábbira: „A pályázatok bontására a 2011. áprilisi Pénzügyi Bizottsági
ülésen kerül sor.
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2011. április 19-ei ülésén dönt.”
-

Más javaslat nem volt, megszavaztatta a fenti módosító javaslatokkal a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2006.(XI.28.) KT határozat
5./ pontjában foglaltak megvalósítása érdekében
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZKÖLTSÉGEN TÖRTÉNŐ TEMETÉSEK
KEGYELETI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEMPONTBÓL MINIMUM
FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY BIZTOSÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN
1./ A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen történő eletettetésének
szükségszerűségéről való értesítés (határozat) átvételétől kezdődően az összes szükséges
egyeztetések – temető-üzemeltető hivatal, ismert hozzátartozó – megtétele, a temetés
megszervezése és a temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése 2011. május 01-től
kezdődően 2012. december 31-ig terjedő időtartamra.
2./ A közköltségen történő temetés nyertese vállalja, hogy a temetési szolgáltatást az
Önkormányzat által megnevezett – köztemetői feladatokat ellátó – temetőben végzi. Kivételt
képezhet, amikor az elhunyt Ő maga még életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet,
urnahelyt vagy kriptát épített és a megváltás érvényes, részére bárki igazolhatóan bármely
dunaföldvári temetőben sírhelyet, urnahelyet vagy kriptát vásárolt.
3. A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az Önkormányzatnak a temetkezéssel
kapcsolatos feladatok és a temetőkről és a temetkezésekről szóló módosított 9/2001.(IV.01.)
önkormányzati rendelete és annak mellékletei alapján alakítja ki a szolgáltatási díjakat a
hűtési költségeket is tartalmazó ajánlatával.
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Ez alól kivételt képez a 2./ pontban foglalt eset, amikor az elhalt már rendelkezik sír (kripta),
vagy urnahellyel és az eltemettetés nem a köztemetőben történik. Ez esetben a hivatkozott
önkormányzati rendelet 1., 2., és 3. sz. mellékletei helyett a temető üzemeltető
„temetőszabályzata” szerinti díjak alkalmazandók.
4./ A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb és a legalacsonyabb árfekvésű
kellékeket vásárolja meg, a hűtési költségek minimalizálására törekszik és a legegyszerűbb
szolgáltatást nyújtja.
A kellékeket, a hűtési költségek minimalizálásra vonatkozó javaslatait és a szolgáltatást a
pályázatban tételesen fel kell sorolni, a 2011. január 02-i áron be kell árazni, mind a koporsós,
a hamvasztásos és az urnafülkés temetés esetében is. A temetőüzemeltető részére fizetendő
díjakat is részletesen be kell mutatni a köztemetőre (református) és az egyéb (katolikus,
evangélikus) temetőkre vonatkozóan is.
5./ A pályázat nyertese vállalja, hogy év közben a díjait csak abban az esetben módosítja, ha
igazolni tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a megjelölt termék már nem
szerezhető be, a temetőüzemeltető temető szabályzatát, az Önkormányzat a már hivatkozott
rendeletét módosította és ezért a pályázati díjak nem tarthatók. A díjak a hivatkozott
dokumentumokban foglalt mértékig emelhetők.
6./ A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba történő vagy hamvasztásos temetés
közül azt a szolgáltatást végzi, amelyre az önkormányzat egyedi határozata szól (Elsődleges a
hamvasztásos temetés).
7./ A pályázatokat 2011. április 08-ig lehet postai úton vagy személyesen benyújtani zárt,
jeligés borítékban.
A borítékot „Pályázat közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére”
felirattal kell ellátni.
Cím: Keresztes Lajos polgármester
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u 2.
A pályázat személyes kiadása ugyanitt, Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Részletes információ kérhető: Bárdos Lászlóné dr. jegyzőtől 06/75 541-550/62 vagy
06/75 541-551 telefonon,
vagy személyesen szerda délelőtt 8-12 óráig.
8./ A pályázatok bontására a 2011. áprilisi Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül sor.
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2011. április 19-i ülésén dönt.
9./ A Testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja,
az 1 éves határozott idejű szolgáltatási időtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan
idejűvé alakítja.
Dunaföldvár, 2011. március 08.
Keresztes Lajos s.k.
polgármester
Határidő: Közzétételre 2011. március 18.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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27. Javaslat a 2011. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést, felolvasta a határozati javaslatot, mivel
hozzászólás nem volt, megszavaztatta a javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor,
Széles János, Horváth Zsolt, dr. Süveges Árpádné, Tóth István írásbeli bejelentését a
tiszteletdíjuk felajánlásáról.
A képviselő-testület a képviselők összesen 3 263 085 ,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát
az alábbi civil szervezetek támogatására használja fel:
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Civil szervezet megnevezése
Dunaföldvári Football Club
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club
Polgárőrség Dunaföldvár
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Part-Oldalak Kulturális Egylet
Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület
LÖFAN Mazsorett Csoport
Beszédes József Vízitúra Sportklub
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért
Dunaföldvárért Alapítvány
Összesen:

Támogatási összeg
145 026,217 539,72 513,72 513,290 052,145 026,145 026,217 539,72 513,145 026,1 740 312,3 263 085,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2011. 03.31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
28. Kossuth L. u. 14.II/2. önkormányzati bérlakás értékesítése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott olyan javaslat is, hogy tekintse át a Képviselőtestület a város lakásállományát és annak helyzetét. Ez ügyben felvette a kapcsolatot a DIT
NKft. ügyvezetőjével, aki azt mondta 2005-ben készült az utolsó felmérés, a lakás akkori ára
1 millió forint volt. Ez a téma a következő ülés napirendjére kerül.
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A határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
52/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Dunaföldvár Kossuth L. u. 14. II/2. szám alatti 1092/4/A/6. hrsz-ú 81 m2 alapterületű 1+ 2
félszobás önkormányzati bérlakást nyilvános licit útján értékesíti a helyi lakásrendelet
vonatkozó szabályai szerint, amennyiben az érvényes és fennálló lakásbérleti szerződés
megszüntetésre került.
Az induló licit árat értékbecslés alapján kell megállapítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert, hogy a liciten nyertes
vevővel az adásvételi szerződést kösse meg és írja alá a szerződést.
Határidő: 2011. 05. 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
29. Simán Károlyné 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 4/3. szám alatti lakos
ingatlan felajánlása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Jákli Viktor: Ismertette a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát, amely az
előterjesztésre rávezetésre került.
Jákli János: Ha megvásárolja az erdőt az Önkormányzat akkor erdőgazdálkodónak be fog
jelentkezni?
Jákli Viktor: Igen, kötelező bejelentkezni.
Keresztes Lajos polgármester először az 5742 m2 területű ingatlan tekintetésben a
Mezőgazdasági Bizottság javaslatát szavaztatta meg.
A képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a bizottsági javaslatot.
Majd a 087/16 hrsz. ingatlan vonatkozásában szavaztatta meg a Mezőgazdasági Bizottság
javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta a bizottsági javaslatot.
Az alábbi határozat született:
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53/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta Simán Károlyné 2400, Dunaújváros,
Október 23. tér 4/3. szám alatti lakos ingatlan felajánlási kérelmét és úgy döntött, hogy
- a dunaföldvári 061/2 hrsz-ú, 5742 m2 területű, erdő művelési ágú ingatlant
megvásárolja.
Vételár: 200.000.- Ft
- a dunaföldvári 087/16 hrsz. alatt felvett 5 ha 7913 m2 területű, erdő művelési ágú
ingatlan 310/5214 tulajdoni hányadát nem vásárolja meg.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
30. Gemenc Volán Zrt. javaslata a helyi közlekedés üzemeltetésének veszteség
csökkentésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Az előterjesztéshez érkezett a DBM-MONI főigazgatójától egy javaslat,
amely az előterjesztett anyaghoz képest eltérő álláspontot fogalmaz meg.
Amikor februárban tárgyalt a Gemenc Volán képviselőivel, arról beszéltek, hogy vagy 4,5
millió forintos támogatást ad a város nekik, vagy jelentősen csökkentik a járatszámot.
Ezzel ellentétben, javaslatukban a járatszám csökkentés mellett kérik a támogatást is.
Azt javasolja a Testületnek, egyelőre ne fogadják el a Gemenc Volán előterjesztését, hanem a
DBM MONI által javasolt iránnyal bízzák meg őt, hogy ezek alapján kezdjen tárgyalásokat a
Gemenc Volánnal. Újra kérnek utas számlálást.
Kiss Lajos Csaba: Városfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták a témát. Nem javasolta a
bizottság, hogy támogassák a Gemenc Volán kérését.
Lehet, hogy Dunaföldvár problémáját egy 18-21 fős kisbusz is megoldaná. Nem szabad
megijedni, mert vannak lehetőségek, meg kell vizsgálni.
Keresztes Lajos: A levélben Ő is hivatkozni fog arra, hogy olyan nagy buszok közlekednek,
amikről látszik, hogy kihasználatlanok.
Jákli Viktor: Szerinte sem kell megijedni a Gemenc Volán fenyegetőzéseitől. Üzlet is nekik
nemcsak ráfizetés.
A tanyabusz pályázatban volt nagyobb busz beszerzésére is lehetőség, hasonló pályázat estén
is, de akár az önkormányzat is fenn tudja tartani a buszt. Bölcskén is sok évig üzemelt egy
helyi kisbusz.
Ő sem támogatja a Gemenc Volán igényeit.
Dr. Süveges Árpádné: Tulajdonképpen az állam az egyik zsebéből a másikba pakolja a
pénzt. A Gemenc Volán nem maszek cég, a pénz az állam zsebében marad.
Bárdos Lászlóné dr.: A Gemenc Volánnal hogyan tárgyaljanak, még azt sem döntötték el,
hogy kint marad-e a szakiskola.
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Keresztes Lajos: Arról, hogy kikerül-e a Hunyadi parkból a szakiskola májusban döntenek, a
többi kérdésről határozhatnak.
Javasolta, utasítsák vissza a Gemenc Volán igényeit, valamint a Főigazgató Asszony által
kidolgozottak szerint legalább a tanév végéig tartsák meg a közlekedést és ha költözik a
szakiskola újra visszatérnek a témára.
Dr. Süveges Árpádné: Ha a szakiskola nem is marad kint, az ott lakók érdekei sérülnek, ha
teljesen megszűnnek a járatok a Hunyadi parkban.
Bárdos Lászlóné dr.: Az elhangzott javaslatok alapján a határozattervezet az alábbi :
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a Gemenc Volán Zrt. javaslatait megtárgyalta és úgy
döntött, hogy
1.) az autóbusz- állomás bérleti díját 2011. március 1.-től 600.000,- Ft/hó+Áfa összegre
nem módosítja.
2.) Az új menetrendekkel kapcsolatosan további tárgyalást kell folytatni a Gemenc Volán
Zrt.-vel, figyelemmel a DBM-MONI főigazgatója által írásban benyújtott
észrevételekre.
A javaslatot Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta pontonként. A Képviselő-testület
mindkét pont elfogadását 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
Az alábbi határozat született:
54/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a Gemenc Volán Zrt. javaslatait megtárgyalta és úgy
döntött, hogy
3.) az autóbusz- állomás bérleti díját 2011. március 1.-től 600.000,- Ft/hó+Áfa összegre
nem módosítja.
4.) Az új menetrendekkel kapcsolatosan további tárgyalást kell folytatni a Gemenc Volán
Zrt.-vel, figyelemmel a DBM-MONI főigazgatója által írásban benyújtott
észrevételekre.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: értesítésre 2011. március 18.
31. Gimnázium földterület tulajdonba vétele ügyében hozott 265/2010.(XI.30.) KT
határozat módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Révész Judit: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatot megszavaztatta.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
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55/2011.(III.08.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
1079/1. hrsz-ú, „kivett középiskola, egyéb épület” elnevezésű 4593 m2 alapterületű telek
ingatlan Magyar Állam tulajdonában lévő 168.645/190.890–ed részének ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-nél az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Tv. 36. § /2/ bekezdés c./ pontja
alapján.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az 1./ pont szerinti ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat
részére történő térítésmentes megszerzése végett.
3. Az 1./ pont szerinti ingatlant az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott önként vállalt feladat ( középfokú
oktatás ) ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni a tulajdonviszonyok rendezése (földfelépítmény tulajdonjogának egy tulajdonoshoz kerülése ) céljából.
4. Az Önkormányzat szükség szerint saját költségén vállalja az ingatlan környezeti
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában
lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban
felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az Önkormányzat vállalja, hogy
tájékoztatja az MNV Zrt.-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról (az ingatlan
felépítményi része jelenleg az önkormányzati törzsvagyon - forgalomképtelen - részét
képezi).
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1./ pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az
ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a
mikrotérségi oktatási koncepcióval, valamint a települési önkormányzat fejlesztési
programjával.
8. A Képviselő-testület a 265/2010.(XI.30.) KT határozatát visszavonja.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
32. Király Dóra, Kolompár József, Kolompár Brigitta és Kolompár Rómeó
Dunaföldvár, Kereszt u. 17. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egybehangzó döntéssel nem javasolta az
ingatlan megvásárlását.
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat 1. pontját tette fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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56/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem vásárolja meg a 7020
Dunaföldvár, Kereszt u. 17. szám alatti (3264/1 hrsz.) lakóházas ingatlant.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
33. Prior 2002. Kft. (Dunaújváros, Magyar út 82/a.) közterület foglalási ügye
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Jelen van a cég képviselője, kérte mondja el elképzeléseiket.
A kérelmező cég képviselője: Elmondta, péksüteményeket szeretnének árulni. A 6-7 éve
nem üzemelő bódét elbontanák és oda építenék a pavilont.
Kiss Lajos Csaba: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és nem javasolta,
hogy a Béke téren pék pavilont állítsanak fel. A városban üzemelő pékségek jelentős
forrásokat invesztáltak vállalkozásukba, nem szeretnének számukra konkurenciát teremteni.
Városképi szempontból sem tartják helyénvalónak. A jelenleg álló pavilon eltávolítását
támogatta a bizottság. Kérték a műszaki irodától, ajánljon fel a cégnek más üzlethelyiséget.
A cég képviselője: Természetesen a döntést elfogadják. A konkurenciát sértené a
vállalkozásuk azt elismeri. De megjegyezte, egy vállalkozás más úton is a városba települhet.
Dr. Süveges Árpádné: A helyi vállalkozók védelmére a Képviselő-testület nem vehet részt
tettestársként az új vállalkozások betelepítésére. Szavazatával a helyi vállalkozókat támogatja.
Takács Zoltán: Egyetért a Képviselő Asszonnyal, abban ne legyenek partnerek, hogy a
dunaföldvári vállalkozásoknak konkurenciát teremtsenek.
Keresztes Lajos polgármester először a határozati javaslat 3. pontját szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Ezután a határozati javaslat 2. pontjában rögzítettekről szavaztak.
A Képviselő-testület ezt a javaslatot 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Az alábbi döntés született:
57/2011.(III.08.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem adja hozzájárulását a Prior
2002 Kft. (Dunaújváros, Magyar út 82/a) részére pavilon állítására a Béke téren.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
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2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Dunaföldvár, Béke téren üresen álló pavilont a tulajdonossal szállíttassa el illetve az eredeti
állapotot állíttassa helyre.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: 2011. április 15.
Szünet volt.
Jákli Viktor képviselő a további napirendek tárgyalásánál nincs jelen, jelen van 6 fő
képviselő és a polgármester
34. SPR TERRA 2006 Kft. ingatlanbérleti szerződése (inert hulladéklerakó)
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egy módosító javaslata volt: az ingatlanbérleti szerződés
10.b.) pontjában rögzített határidő 2011. augusztus 31. helyett, 2011. október 31. legyen,
valamint 2011. október. 1. helyett 2011. december 31. időpont legyen. Ha ez időpontig nem
teljesül a két feltétel, akkor szűnjön meg automatikusan a szerződés.
A vállalkozóval egyeztetett, aki elfogadta a módosításokat.
Más hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester az említett módosításokkal
szavaztatta meg az ingatlan-bérleti szerződés-tervezet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
58/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat és a SPR
TERRA 2006 Kft. között kötendő inert hulladéklerakó bérletére vonatkozó ingatlan-bérleti
szerződés-tervezet elfogadja.
Felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert a szerződés aláírására.
Az aláírt ingatlan-bérleti szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
35. TEHAG –TABELLA Kft. kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Javasolta, elvi hozzájárulását adja meg a Testület.
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Megszavaztatta a határozati javaslatot azzal, hogy elviekben támogatja a Képviselő-testület a
Matild tó és környezete logisztikai fejlesztési tervét.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
59/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TEHAG- TABELLA Kft. (1145,
Budapest, Újvilág u. 50.-52.) fejlesztési elképzeléseit - a Matild tó és közvetlen
környezetében épülne horgászházak, vendégházak, étterem, üzlet, vitorlás- és csónakkikötő és
búvárközpont, a tavon kialakítandó mesterséges szigeten sportpályák és fürdőmedence
készülnének, a második ütemben a Matild tó mögötti kisebb tórendszer helyén és
környezetében logisztikai fejlesztést terveznek – elviekben támogatja.
A város szabályozási tervét a fejlesztési elképzeléseit módosítani szükséges, melynek
költségei a beruházót terhelik.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
36. Dunaföldvár, Kölcsey F. utcai lakók kérelme útépítés iránt
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
A Kölcsey F. utcai lakók hozzájárulási szándéka méltánylandó és tiszteletre méltó, de sajnos
az idei költségvetésében a város erre forrást nem tud biztosítani. Az a javaslata, ne
támogassák a pénz biztosítását.
Kiss Lajos Csaba: A Városfejlesztési Bizottsági ülésen megkérdezték a műszaki iroda
vezetőjét, nem lehetne-e valahogy csökkenteni a költségeket. Nem kaptak bíztató választ.
Amennyiben pályázati lehetőségek adódnak és önkormányzat anyagi forrásai megengedik, a
későbbiekben visszatérnek az útépítés témájára.
Más javaslat nem volt, Keresztes Lajos arról szavaztatta a képviselőket, hogy ne biztosítsanak
forrást a Kölcsey F. utca kőzúzalékkal történő kiépítéséhez.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
60/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem biztosítja a Dunaföldvár,
Kölcsey F. utca kőzúzalékkal történő kiépítéséhez a szükséges 3.000.000,- Ft-ot a 2011. évi
költségvetés terhére azzal a feltétellel, ha a Kölcsey F. utcai 5 db lakóingatlan után a
tulajdonosok teljes körűen megfizetik ingatlanonként az 50.000,- Ft-ot.
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Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
37. Szindikátusi (konzorciumi) szerződés létrehozása villamos energia beszerzésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Bárdos Lászlóné dr.: Időközben megérkezett a válasz a Sourcing Hungary Kft-től. Részükre
megfelelő a szindikátusi szerződésben általunk leírtak. Tisztázásra került, hogy Paks és
Györköny település nem vesz részt ebben a konzorciumban, tehát a határozati javaslatból a 2
település törlésre kerül.
Kiss Lajos Csaba: Ha kivesszük a két települést akkor a 14 tagú Bíráló Bizottság 12 tagú
lesz.
Keresztes Lajos polgármester az elhangzott módosító javaslatokkal szavaztatta meg a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzata a 249/2010 (XI. 30) KT. számú határozatában döntött
arról, hogy Dunaföldvár közvilágítása és a mikrotérségi oktatási központ tekintetében
felmondja az egyetemes villamos energiaszolgáltatási szerződéseket, és szabadpiacról szerzi
be a szükséges villamos energiát.
A határozatot a Képviselő-testület azzal egészíti ki, hogy a villamos energia beszerzésére
szindikátusi (konzorciumi) szerződést fogad el, és vállalja a gesztor szerepét. Az aláírt
konzorciumi szerződés a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület, mint gesztor az ajánlatok elbírálására 12 tagú Bíráló Bizottságot
(Közbeszerzési Bizottság) választ.
A bíráló bizottság tagjai:
Dunaföldvár Város Önkormányzata – Gesztor
Bikács Község Önkormányzata
Bölcske Község Önkormányzata
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
Gerjen Község Önkormányzata
Kajdacs Község Önkormányzata
Madocsa Község Önkormányzata
Nagydorog Község Önkormányzata
Németkér Község Önkormányzata

Keresztes Lajos polgármester
Varga János polgármester
Kiss József polgármester
Hencze Sándor polgármester
Máté Dénes polgármester
Boda János polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Veres Imre polgármester
Horváthné Gál Erika polgármester
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Pálfa Község Önkormányzata
Pusztahencse Község Önkormányzata
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata

Horváth Imre polgármester
Lengyel Jánosné polgármester
Demény Károly polgármester

A hivatkozott 249/2010. (XI. 30.) KT. számú határozatot a Képviselő-testület hatályában
továbbra is fenntartja.
Határidő: a konzorciumi szerződés aláírása: 2011. március 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
38. Szélerőmű park létesítése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat. Két és fél év alatt a Duna
Szélerőmű Villamosipari Szolgáltató Kft. nem tett semmit, ezért javaslatot tett a szerződés
felbontására, illetve a szándéknyilatkozat aláírására.
Jákli János: Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát.
Aggályos lehet a szándéknyilatkozat 2. oldalán az, hogy kérelmező szolgalmi jogot szerezzen
a beruházáshoz szükséges közutakra.
Lajkó Andor: Amikor tárgyaltak ezzel a céggel elhangzott, hogy mindenképpen ellátnák a
helyi közutakat kőszórással, mert az alkatrészek beszállítása miatt nem elég nekik a földút.
A Polgármesteri Hivatal a munkák előtt közútfelbontási engedélyt ad ki. A feltételeket meg
tudjuk szabni.
Bárdos Lászlóné dr. : Igaz, elég képlékeny az utakkal kapcsolatos együttműködési alapelv,
de ez egyenlőre csak szándéknyilatkozat.
Dr. Süveges Árpádné: A vezetékjoggal kapcsolatos kitételek azért összefügghetnek egy
komolyabb áramtermeléssel.
Bárdos Lászlóné dr: A cég azt is tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat bárkinek kiadhat
ilyen szándéknyilatkozatot. Vegyék bele a szándéknyilatkozatba, hogy az nem jelent
kizárólagosságot hasonló tevékenységet folytató más cégekkel szemben.
Kiss Lajos Csaba: A Városfejlesztési Bizottsági ülésen is elmondta, gondolják végig, hogy
felbontunk egy szerződést egy céggel, lehet anyagi követelése a cégnek az Önkormányzat
felé, akkor azt vállalja az új cég. Ezt tegyék bele a megállapodásba.
Keresztes Lajos: Terveik szerint először felmondják a szerződést a Duna Szélerőművel, ha
követeléssel áll elő a cég, megnézik jogilag a követelés jogosságát. Jelzik az Alerion Kft-nek,
hogy ezen feltételek mellett továbbra is érdekli-e őket a dolog, egyeztetnek velük.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta az elhangzott módosító
javaslatokat.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
62/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ALERION Hungária
Energetikai Kft. azon kezdeményezését, hogy a határozat meghozatalának napján érvényes
helyi szabályozási tervben szereplő területen szélerőmű-parkot létesítsen.
A létesítmény megvalósításával kapcsolatosan minden hatósági hozzájárulás és engedély
megszerzése a Kft. kötelezettsége.
A szélerőmű-park magánterületeket érint, az önkormányzati kötelezettség a magánterületeken
nem érvényesül, a tulajdonos és a Kft. kizárólagos egyezsége az irányadó.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására a
polgármestert 2011. április 1. napjával felhatalmazza, de fenntartja magának azt a jogot, hogy
– igény esetén párhuzamosan – más szélerőmű park építésében érdekelt céggel is hasonló
tartalmú szándéknyilatkozatot írjon alá.
A Képviselő-testület határozatának meghozatalával egyidejűleg a 130/2008. (VI. 30.) KT.
számú határozatot a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi és a megkötött
„Együttműködési megállapodást” 2011. március 30-ával, hivatkozással annak 11 § 2. pontjára
felmondja.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
39. PORR Építési Kft. (1056 Budapest, Váci M. u. 81. VI.em.) kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.
A Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt javasolja a Testületnek, hogy
nemleges döntést hozzon a kérelem tekintetében.
Ezt a javaslatot szavaztatta meg, a határozat-tervezet szerinti pontokat külön-külön.
Mindkét pont tekintetében 7 igen szavazattal egyhangúlag hozta az alábbi döntést a
Képviselő-testület:
63/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy
1.) az M6 autópálya 95+140 km szelvényben épült IV. számú ülepítő- szikkasztó tározó
állékonyságának felülvizsgálati dokumentációját illetve a hibák kijavítását nem fogadja el.
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2. ) Az M6 autópálya során épített KF 12 és KF 13 jelű utak esetében a megváltozott műszaki
tartalommal kiépített csapadékvíz levezetést illetve a kőszórás hosszának csökkenését nem
fogadja el.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Zsolt: Megszületett a nemleges döntés, ez ránk nézve illetve a PORR Kft-re nézve
milyen következményei vannak?
A mi döntésünk kötelezettséget ró a PORR Kft-re.
Keresztes Lajos: A PORR Kft. arról tájékoztatott bennünket, hogy a megrendelővel szemben
van nekik teendőjük.
40. DUNAVÍZ Kft. üzemeltetésébe átadott viziközmű bérleti díjának meghatározása,
felhasználása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat. A javaslat támogatható, de
javasolta, hogy a 2012. évre még ne szaladjanak előre. Ráérnek 2011. végén vagy 2012.
elején arról dönteni, hogy ezt a bérleti díjat miként kívánják felhasználni.
Varga Lajos ügyvezető: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Keresztes Lajos: A szivattyút milyen gyorsan kell kicserélni?
Varga Lajos: Mellékelte az előterjesztéshez két cég árajánlatát. Az egyik a javításra
vonatkozik, a másik egy más típusú szivattyú kiváltására adott ajánlat. Minél előbb kell a
cserét eszközölni. Ha a lent lévő egy szivattyú meghibásodik, nem üzemel a végátemelő, nem
tudják továbbítani a város szennyvízmennyiségét. A Dunavíz Kft. megelőlegezi ennek
költségeit, de ha arról dönt a Képviselő-testület, hogy kicserélteti a szivattyút, annak lehet a
fedezete a jövő évi bérleti díj. Most költséget nem kell vállalnia az Önkormányzatnak, ezt az
üzemeltető megelőlegezi. A szivattyút mindenképpen vagy javítani vagy cserélni kell, mert
egy szivattyúval nem működhet a rendszer.
Célszerűbb lenne a típusváltás mellett dönteni, mert a következő években ez megtakarítást
jelentene és a díjak mértékében is érvényesülni fog.
Dr. Süveges Árpádné: A használt szivattyúból nem lehetne valami kis pénzt csinálni?
Varga Lajos: Megpróbálhatjuk értékesíteni a szivattyút. Nem gondolja, hogy nagy összeg
lenne várható, a javításához a drága alkatrészeket meg kell vásárolni.
Jákli János: A másik szivattyút már kicserélték, annak a forrását is az önkormányzat
biztosította?
Varga Lajos: Igen. a 2010. évi üzleti tervben szerepelt ennek a szivattyúnak a cseréje.
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Bárdos Lászlóné dr.: Egészüljön ki a határozati javaslat 3. pontja azzal, hogy a 2010. évi
bérleti díj terhére a Györki sori végátemelő szennyvíz-szivattyú cseréjét a DUNAVÍZ Kft.
2010. június 30-ig elvégezze, a határozathoz csatolt árajánlat szerint.
A szennyvízszivattyú áthelyezési költségét a DUNAVÍZ Kft. megelőlegezi.
A módosító javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Majd Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot az elhangzott
kiegészítésekkel.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
64/2011.(III.08.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a DUNAVÍZ Kft.
által előterjesztett a 2011. évre vonatkozó víz- és csatornadíjak tárgyalása során elfogadott
3.600.000.- Ft+ÁFA mértékű bérleti díjat 2011. évre.
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2011. évi víziközmű vagyon bérleti díját a
Ságvári E. u. - Kereszt u. ivóvíz bekötések fagyhatár alá történő süllyesztésére használja fel a
DUNAVÍZ Kft, a határozathoz csatolt kimutatás alapján.
3./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 2010. évi bérleti díj terhére a
Györki sori végátemelő szennyvíz-szivattyú cseréjét a DUNAVÍZ Kft. 2010. június 30-ig
elvégezze, a határozathoz csatolt árajánlat szerint.
A szennyvízszivattyú áthelyezési költségét a DUNAVÍZ kft. megelőlegezi.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Varga Lajos DUNAVÍZ. Kft. ügyvezetője
41. Kötbérigény érvényesítése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Részletesen ismertette az Unikorn-Épker Kft. ügyvezetőjének írt levelet.
Elmondta még, a képviselők megkapták azt a jogi állásfoglalást, melynek ismeretében végül
is olyan javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé, hogy a megismert anyagok és
állásfoglalások alapján álljon el a kötbér érvényesítésétől.
Horváth Zsolt: Amikor a Polgármester Úr a első levelét megírta, akkor az aláírt
jegyzőkönyvben és hibajegyzékben szereplő adatok nem voltak paliban, az indította el az
egész folyamatot, a kötbér igény, vagy a konyha technológia?
Keresztes Lajos: Három dolog vezérelte a 2011. február 17-én kelt levél megírására.
Egyrészt az, hogy aki a közvagyont hűtlenül kezeli, az bűncselekményt követ el. Ha olyan
követelésről lemond, ami megilletné a várost az hűtlen kezelés és büntetendő cselekmény.
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A másik szempont a város anyagi helyzete volt.
A harmadik szempont az volt, hogy a jog nem egzakt tudomány, gyakran mérlegelés kérdése.
Jogosnak vélt követelést valaki felvet, azt is mérlegelnie kell, hogy ezt a jogát keresztül tudjae vinni vagy sem. Folyamatosan gondolkodott azon, hogy aláírja-e a levelet vagy sem.
Aláírta abban a jogértelmezésben amely, mint kiderült nem állta meg teljesen a helyét. Úgy
néz ki a jelenlegi szakértői anyagok alapján, hogy ebben a helyzetben a késedelmi kötbér
érvényesítésére tett lépések komolyabb kárt okoznának a városnak, mint amennyi haszon
ebből várható. Ez volt a probléma, hogy folyamatosan ingadozott, melyik lépés okoz a
városnak előnyt és melyikkel követhet el esetleg olyat, ami később hibaként értékelhető.
Az ügyet és a helyzetet a Képviselő-testület elé hozta.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottsági ülésre valamennyi képviselő meghívót kapott és az
érintett felek is.
A bizottsági ülésen ezt a kérdést teljes mélységében megtárgyalták. Részt vett az ülésen az
érintett 2 település polgármester is. Itt van a kezükben Dr. Fazekas Róbert ügyvéd levele, aki
összefoglalta az egészet és pontosan leszögezi, hogy most az a város érdeke, hogy álljon el a
kötbér igénytől.
Dr. Süveges Árpádné: Hozzátette, nagyon fontos, hogy ez az ügy itt csírájában le legyen
rendezve és le tudják hívni azokat a pénzeket, amelyek még függőben vannak. A maradék
több mint 200 millió forintnak az ÁFÁ-ja még ketyeg, a Madocsai Önkormányzat erre már
hitelt vett fel. Mi is. Nem tudjuk kivonni magunkat belőle, mind a három települést sorosan
érinti. Súlyos anyagi következményei lehetnek már annak is, hogy a 270 millió forintot egy
vitás ügy miatt nem tudunk lehívni. Az uniós pályázatok olyan szigorúak, hogy amennyiben
felmerül egy ilyen vita, elkezdenek kutakodni a pályázat ügyében és visszamenőleg az egész
pályázatnak a léte megkérdőjelezhető. Tudják mindannyian, hogy voltak problémák, konyha
átvétele nem a kivitelezőn múlott. Örül, hogy ilyen megnyugtató módon rendeződik a helyzet,
és újult erővel vágnak neki a pályázatoknak.
Keresztes Lajos: Kérte, kerüljön rögzítésre a határozatban az, hogy a Képviselő-testület
megismerve az ügy háttéranyagait, azt a megoldást támogatja, hogy a polgármester kötbér
igényében megfogalmazott követeléstől álljon el.
Varga Lajos Unikor-Épker Kft. ügyvezetője: Elmondta, mielőtt a dunaföldvári lakosokban
az a tévképzet marad meg, hogy a kivitelező hibázott, a múltkori megbeszélésen a jogi
képviselő elismerte azt, hogy jogszerűen történt meg a műszaki átadás-átvétel, jogszerűen
történt meg a teljesítés igazolás. Oszlassák el azt a tévhitet, hogy azért történik meg a ez a
gesztus az Önkormányzat részéről, hogy ne veszítsék el az összeget. Nem volt megalapozott a
kötbér igény. Sajnos ebben az ügyben korábban nem történt semmiféle egyeztetés. Ezért érte
őket hidegzuhanyként a levél, ami februárban érkezett. Annak örül, hogy a felek egyeztetést
követően az álláspontjukat tudták közelíteni egymáshoz és mindenki számára megnyugtató
lezárása történt ennek a nézeteltérésnek. Bízik benne, hogy hátrány a települést a
továbbiakban nem éri. Nincs miért szégyenkezni, nincs mit takargatni. Megvalósult a projekt.
Az Aljegyző Asszony kérésére megerősíti, amit már a nyilvános ülés szünetében a Jegyző
Asszonynak is megtett szóban telefonon, hogy hozzájárult e napirend nyilvános ülésen történő
tárgyalásához.
Keresztes Lajos: Jelezte, hogy a kötbér igény jogosságát fenntartja, de jelenleg annak
érvényesítésére nem lát lehtőséget.
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Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta a határozati javaslatot, amely az alábbi:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megismerve az ügy összes
körülményét - támogatja, hogy a polgármester az Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Kornis
u. 7.) felé 2011. február 17-én továbbított levélben megfogalmazott kötbérköveteléstől álljon
el.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta ezt a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
65/2011.(III.08.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megismerve az ügy összes
körülményét - támogatja, hogy a polgármester az Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Kornis
u. 7.) felé 2011. február 17-én továbbított levélben megfogalmazott kötbér követeléstől álljon
el.
Határidő: A döntés továbbítására 2011. március 17.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
42. Egyebek
 Keresztes Lajos: Elmondta, levelet kapott annak kapcsán, hogy vessék fel az orosz
emlékmű áthelyezésének kérdését. Az orosz fél ettől elméletben nem zárkózik el. A
döntést csak Moszkva hozhatja meg, ami minimum 2-2,5 év is lehet. Az orosz fél
általában elvárja a kezdeményezőtől, hogy az exhumálás költségeit finanszírozza. A
nyilvántartások szerint itt 200-nál is több elesett személy holtteste van eltemetve.
Az idei évben kifejezett igény a Paksi Atomerőmű részéről, hogy a halottaikról való
megemlékezés ünnepséget Dunaföldváron tartsák meg. Orosz részről felajánlották,
hogy ez a szervezet, aki Tolna megyében a szovjet sírokat gondozza, ha igény van rá
közmeghallgatás keretében elmondja mit, hogyan csinálnak. Amennyiben lesz
pontosabb, részletesebb információja, tájékoztatást ad.
 Keresztes Lajos: Tájékoztatásul elmondta, 2011. március 4-én levelet kaptak a
Rendőrségtől. Ismertette a levélben foglaltakat. Erről majd egyeztetni fognak és
hozzák a Testület elé az ügyet.
 Horváth Zsolt: A Ságvári E. utcai lakók megkeresték őt azzal a kérdéssel, hogy
amikor összehívták a lakókat, a kivitelező cég részéről elhangzott, akinek nem 4 méter
nagyságú áteresze van, hanem az Önkormányzattól vásárolt átfolyók épületek 8
méteren keresztül, ígéretet kaptak, hogy ez ugyanilyen mértékben vissza lesz állítva.
Most úgy tapasztalják, hogy ezt az ígéretét a kivitelező cég nem teljesíti.
Nehezményezik a lakók, hogy saját erőforrást is felhasználtak, megvásárolták az
átereszeket és saját erőből alakították ki. Mi lesz az üggyel?
Lajkó Andor: Tud a problémáról, ezt igazából nem a kivitelező cég ígérte, hanem a
tervező tájékoztatta a lakosokat. 3 helyen már előjött a gond, hogy 5 méteres bejáró
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helyett 4 méter lett betervezve. A kivitelezővel már egyeztetett, holnap jön a műszaki
ellenőr. Kimennek a helyszínre, megnézik az eseteket. Az üres teleknél van inkább
gond, ami be sem volt tervezve. 1-2 telek lehet ilyen.
 Dr. Révész Judit: Jákli János képviselő a február 01-ei ülésen kérte, ha elvégezték a
rendezetlen lakókörnyezeteknek a vizsgálatát, számoljunk be arról, mi történt. A
rendelkezésre
állási
támogatások
felülvizsgálata
megtörtént.
Kb.
60
környezettanulmány lefolytatására került sor, ebből 5-6 esetben került felszólítás
kibocsátásra. Az utóellenőrzésre a kötelezettséget teljesítették. Kolléganőnket egy
napon keresztül elkísérte Dr. Süveges Árpádné képviselő asszony.
Dr. Süveges Árpádné: Nagyon tanulságos volt számára az a nap. Akivel találkozott,
mindenki együttműködő volt. Mintegy 20 helyen volt kint a hivatal ügyintézőjével.
Néhány helyen tapasztalt iszonyú rendetlenséget. Ők megkapták a felszólítást. Inkább
a szegénységből adódó borzasztó problémákkal találkozott. Nagyon oda kell figyelni a
szociális ellátó rendszerre. Gyerekek tömegei vannak olyan körülmények között, hogy
nem szabad elengedni a kezüket, figyelemmel kell kísérni az életüket. A
családgondozásnak nagyon nagy feladatai vannak.
Keresztes Lajos: Egyeztetnek a Szociális bizottsággal, hogyan lehetne őket
kiszabadítani az emberhez méltatlan helyzetből.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester az ülést 20,30
órakor bezárta.
k.m.f.

Keresztes Lajos
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Süveges Árpádné
képviselő
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