Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 881-16/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én
(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.
Keresztes Lajos: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Horváth Zsolt képviselőt.
A napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatot tette:
- 25. pontként vegyék napirendre: „Fekvőbeteg ellátással kapcsolatos döntés meghozatala”
című szóbeli előterjesztését.
Többen is jelezték, hogy regionálisan átszervezik a fekvőbeteg ellátást. Az átszervezetés
lebonyolítója azt tanácsolja, a Testület erősítse meg a 2007. évben hozott határozatát, hogy
azon ellátások tekintetében, amelyek vannak Dunaújvárosban, továbbra is ide tartozhasson a
város és ne a kijelölt központhoz, Szekszárdhoz.
Kiss Lajos Csaba: Az „egyebek” között témaként az utak állapotát, a kátyúzást szeretné
felvetni.
Jákli Viktor: Újabb erdőtelepítések történtek, erről szeretne szólni az „egyebek”-ben.
Több javaslat nem volt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:
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1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása (Zárszámadási rendelet)
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről
● 2012. évi Belső Ellenőrzési Terv módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
3. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
● DBM-MONI kérelme konyhai eszközök vásárlása iránt
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
4. DIT Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
5.

DDIF Zrt. 2012. évi üzleti terve
Előadó: Keresztes Lajos polgármester

6. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
7. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…)
önkormányzati rendelete a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet
meghatározásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
8. Önkormányzati rendeletek technikai deregulációja – hatályon kívül helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
9. Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan övezeti besorolásának módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
10. Református Egyházközség támogatási kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
11. Döntés pályázat benyújtásáról a Jövőnk energiája Térségfejlesztő Alapítvány
meghirdetésében az „életminőség javítását, a településközösség működési
feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz” című pályázati felhívásra
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
12. Döntés partfal-stabilizációs pályázat benyújtásáról
- Kálvária partfal-stabilizáció és vízrendezés II. ütem,
- Hősök tere mögötti partfal-stabilizáció 1. ütem
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
13. Döntés 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából támogatás
igényléséről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
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14. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
15. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
16. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Önkormányzati Minőségirányítási Program
felülvizsgálati időpontjának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
17. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
18. Együttműködési Megállapodás Dunaföldvár Város Önkormányzata és a
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
19. Tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
20. Javaslat a 2012. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
21. Belterületi gyommal és parlagfűvel erősen szennyezett területeken közérdekű
munka elvégzésére 2012 évre kiírt pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
22. Márton Zoltán Dunaföldvár, Ilona u. 2/1. szám alatti lakos ingatlan vásárlási
kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
23. JOÓ-FUTÓ Kft. (Dunaföldvár, Sóház u. 9.) ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
24. Horváth József Dunaföldvár, Előszállási u. 29. szám alatti lakos telekvásárlási
kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
25. Fekvőbeteg ellátással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
26. Egyebek
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Zárt ülésen:
1. Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetői álláshelyére benyújtott
pályázatok elbírálása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. Döntés szociális segélyek megállapításáról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
3. Döntés személyi juttatásokról
● Vásár-piac szakfeladat
● Mezőőri koordinátor
4. Paks város válasza az Önkormányzat 83/2012.(IV.11.) KT határozatára
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
5. Országos Rendőr-főkapitányság Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti leendő
rendőrségi épület bérleti díjával kapcsolatos kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
6. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása (Zárszámadási rendelet)
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Kiemelte, az Önkormányzat a közel 87 millió működési hitel felvételével
szemben tudta csökkenteni 2011. év végére a rulírozó hitel tartozását, ami komoly
teljesítmény, mivel 2011 végén már pályázati kifizetések történtek, ha akarta volna az
Önkormányzat, ennek a pénznek a jelentős részét át tudta volna vinni.
A 139 milliós fejlesztési hitellel szemben összesen 77.392 e Ft. fejlesztési hitelt vett fel az
Önkormányzat.
Felkérte az Önkormányzat könyvvizsgáló cégének vezetőjét dr. Benedek József urat, mondja
el álláspontját.
Dr. Benedek József könyvvizsgáló: Részletes ismertetést adott a könyvvizsgálói jelentésben
foglaltakról.
Elmondta, összegzésképpen mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2011.
évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, pénzügyi lehetőségeinek figyelembe
vételével, megfelelő színvonalon teljesítette.
A zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja a Testületnek.
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Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság áttekintette a 2011. évi bevételek és kiadások
alakulását.
Megállapították, hogy az Önkormányzat 2011. évben takarékos „üzemmódban” dolgozott. A
szükséges fejlesztéseket és az elnyert uniós pályázatokat megvalósította.
Fontos megjegyezni, hogy a bevételeknél a helyben képződő helyi adóbevételek növekedése
volt prognosztizálható.
A Bizottság javasolja, hogy a pénzmaradvány felosztását a Képviselő-testület a májusi ülésére
tűzze napirendre.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2012.((IV.30.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyv mellett található.
2. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről
● 2012. évi Belső Ellenőrzési Terv módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Keresztes Lajos: A 2011.évi Éves Belső Ellenőrzési jelentés kiküldésre került. Ennek
elfogadásán túl kérte döntsenek a már elfogadott 2012. évi Belső Ellenőrzési Terv
módosításáról is.
Áprilisban a Napsugár Idősek Otthonát átvette az Önkormányzat, a dolgozók át lettek sorolva,
a belső ellenőrzést arra kérjük, hogy ezeket az illetmény besorolásokat ellenőrizze.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a 2011. évi Éves
Belső Ellenőrzési Jelentést, valamint a 2012. évi Éves Belső Ellenőrzési Terv az elmondottak
szerinti módosítását.
Jákli János: A Jelentés civil szervezetekre vonatkozó bekezdésének minden pontját ajánlja a
jegyző asszony figyelmébe. Igen-igen velős megállapítások vannak a Jelentésben.
Kérte, hogy 2012. évben fokozottan tartsa be az Önkormányzat ezeket a megállapításokat.
Bárdos Lászlóné dr.: A 2011. évi megállapításokat mind rendbe tették. Nagyon nehéz vele a
dolgunk, mert a civil szervezetek egy része még mindig nem akarja ezt a „szigort”
„elfogadni”. Remélhetőleg mindenki tudomásul veszi, hogy el kell számolni a pénzekkel.
Keresztes Lajos polgármester először a 2011. évi Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról
szavaztatott.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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87/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi Éves Belső
Ellenőrzési Jelentést elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a 2012. évi Éves Belső Ellenőrzési Terv
módosítására vonatkozó javaslatot, miszerint a 2012. évi Éves Belső Ellenőrzési Terv
mellékletének 25. sorában szereplő, „Normatíva igénylés vizsgálata ingyenes tankönyv és
étkezés vizsgálata” tárgyú, D-B-M MONI dunaföldvári szerveinél 2012. szeptemberben
végzendő ellenőrzés helyett a Napsugár Integrált Szociális Intézmény dolgozói illetmény
besorolásának vizsgálata kerüljön.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 222/2011.(XI.23.) KT
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A 2012. évi Éves Belső Ellenőrzési Terv mellékletének 25. sorában szereplő, „Normatíva
igénylés vizsgálata ingyenes tankönyv és étkezés vizsgálata” tárgyú, D-B-M MONI
dunaföldvári szerveinél 2012. szeptemberben végzendő ellenőrzés helyett a Napsugár
Integrált Szociális Intézmény dolgozói illetmény besorolásának vizsgálata kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
3. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
● DBM-MONI kérelme konyhai eszközök vásárlása iránt
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett találhatók.
Keresztes Lajos: Elmondta, a Napsugár Integrált Szociális Intézmény az önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve lett 2012. április 01-től, ezért az
előterjesztés az új intézmény miatti előirányzat módosításokat tartalmazza.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet a Képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasol.
A Bizottság e napirendi pont keretében szereplő DBM-MONI konyhai eszközök vásárlási
kérelmét szintén elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Kiss Lajos Csaba: A Pénzügyi Bizottsági ülésen már jelezte szeretné, ha október végén
kapnának tájékoztatót arról, hogy az új intézmény hogyan áll, hogyan teljesültek az
elképzelések, tervezések, melyekről már döntöttek.
Keresztes Lajos először a rendelet-tervezetet szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012.(IV.30.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.10.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2012. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 2 437 042 E Ft-ban, melyen belül:
a) működési költségvetési bevételét

1 788 228 E Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét

648 814 E Ft-ban ,

c) költségvetési hiányát

141 351 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadását 2 437 042 E Ftban, melyen belül
a) működési költségvetési kiadását
1 788 228 E Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat
843 420 E Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékokat
218 513 E Ft-ban,
532 445 E Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadásokat
ad) társadalom-és szociálpolitikai
juttatásokat
80 980 E Ft-ban,
ae) működési c. pénzeszközátadást
45 618 E Ft-ban
af) általános tartalékát
4.558 E Ft-ban,
ag) ellátottak pénzbeli juttatása
500 E Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadását

648 814 E Ft-ban, ezen belül

594 655 E Ft-ban,
ba) a beruházások előirányzatát
bb) a felújítások előirányzatát
4.500 E Ft-ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát
0 E Ft-ban,
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési
előirányzatát
24.179 E Ft-ban,
be) a hosszú lejáratú hitel kamata
előirányzatát
20.480 E Ft-ban,

8
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát

5.000 E Ft-ban

állapítja meg.”
2. § A Rendelet 13. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (6) A dunaföldvári közalkalmazottak és munkavállalók természetbeni juttatása 5.000.Ft/hó/fő Erzsébet utalvány formájában.”
3. § A Rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„ (7) A D-B-M MONI és a Napsugár Integrált Szociális Intézmény dolgozóinak természetbeni
juttatása a dolgozó választása és nyilatkozata szerint:
a) természetbeni meleg étkezés:
5.500.-Ft/hó/fő, vagy
b) Erzsébet utalvány:
4.500.-Ft/hó/fő.”
4. § A bevételi előirányzatok jogcímenkénti változását a rendelet 1. melléklete, a kiadási
előirányzatok jogcímenkénti változását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január
1.-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet a hatálybelépését követő napon hatályát veszti.

Dunaföldvár, 2012. április 24.
Keresztes Lajos
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2012. április 30.
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Majd Keresztes Lajos polgármester a DBM-MONI sütővásárlási kérelmének megfelelően
készült határozati javaslatot szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Az alábbi határozat született:
89/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezi az alábbi eszközök beszerzését:

a

DBM-MONI

részére
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NS 1360 típusú 3 aknás statikus sütő, elektromos fűtéssel - 2 db
A hozzájuk tartozó rozsdamentes tepsik
- 12 db
A hozzájuk tartozó rozsdamentes rács
- 6 db
Összesen

1.040.000.- Ft.+ÁFA
108.000.- Ft,+ÁFA
60.000.- Ft.+ÁFA
1.208.000.- Ft.+ÁFA
(Bruttó: 1.534.160.- Ft.)

A határozatban foglalt bruttó 1.534.160.- Ft.-ot a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés
felhalmozási kiadások terhére kell betervezni és a költségvetési rendelet soron következő
módosítása során át kell vezetni.
Határidő: A 2012. évi költségvetési
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

rendelet

soron

következő

módosítása

Széles János képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő és a
polgármester.
4. DIT Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ráthgéber Lászlóné ügyvezető: Elmondta, elég részletes anyagot nyújtott be, azt
kiegészíteni nem kívánja.
Ismertette beszámolója fő számait.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót. Az ülésen a Felügyelő
Bizottság egyik tagja is jelen volt, aki beszámolt az ülésen elhangzottakról.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
90/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2011. évi mérleg- és eredmény kimutatását, valamint
közhasznúsági jelentését megismerte azt 154.885 e Ft. mérleg főösszeggel és - 42.596 e Ft.
adózott eredménnyel elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
5.

DDIF Zrt. 2012. évi üzleti terve
Előadó: Keresztes Lajos polgármester

Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Viczai János a Zrt. vezérigazgatója: Ismertette az írásban is benyújtott üzleti tervét.
Keresztes Lajos: A szöveges kiegészítésben az szerepel, hogy a 2012-es év jelenlegi
időpontjáig a KEOP pályázat sorsáról szóbeli megerősítés érkezett, írásos még nem.
Közölte, a mai napon megérkezett az írásos megerősítés az energiaközponttól.
Viczai János: Ezt a pályázatot ebben az évben nagyon esedékes lenne elkezdeni a tető rossz
állapota miatt. Amennyiben a pályázat idén megkezdődik, valószínű, hogy a költségvetésben
módosítások lesznek szükségesek.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az üzleti tervet, melynek elfogadását
egyhangúlag támogatta.
Ezen ülésen a tagi kölcsönnel kapcsolatos kérdését sikerült-e rendezni?
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.
Bárdos Lászlóné dr.: Még nem tudták megnézni, a következő ülésre utána néznek.
Viczai János: Erre rá akart kérdezni, de a főkönyvelő asszonyt nem érte el. A beszámolóra
biztosan hozzák. A részjegy, amire a Zrt. vagyona volt, az át lett csoportosítva hosszú lejáratú
hitelre, amit a Testület ugyanúgy követelhet, mint a részjegyet.
Kiss Lajos Csaba: A Zrt. Felügyelő Bizottsága is tárgyalta az üzleti tervet. Ő kérte a
vezérizgató urat, hogy a pénzügyi tervet szöveges kiegészítéssel és eredmény kimutatással
bővítse.
Említésre méltó, hogy az Önkormányzat erőn felül vállal és teljesít a fürdővel kapcsolatban.
Az értékcsökkenés levétele után megmaradt – 15 milliós hiányt nézzük, már ez nagyon
komoly támogatás a cégnek.
Bíznak benne, hogy a pályázatok segítenek az általános költségek csökkentésében.
Takács Zoltán: A Pénzügyi Bizottság ülésén is szóvá tett, hogy a büfé árubeszerzése
600.000.- Ft., árbevétele 700.000. Ft. Miért ilyen kevés?
Viczai János: A fürdő vendégköre főként nyugdíjkorú. Nagyon kell figyelnünk az árakra. Ha
drága a büfé, inkább otthonról hozzák az enni-inni valót a vendégek és még azt sem
vásárolják meg, mint ilyen árszinten. Megnézik tudnak-e emelni.
A recepciós egyben a büfés is, plusz költségek ez a feladat nem igényel.
Széles János: Sokba van az állandóan mínuszokat termelő fürdő.
Viczai János: A szintre hozó beruházások után, remélhetőleg növekszik a fürdő bevétele.
Dr. Süveges Árpádné: Azt gondolja, hogy a szintre felhozás után is mínuszokat fog termelni
a fürdő. Csak azt kell majd eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy meddig tudja üzemeltetni
a fürdőt, milyenek lesznek a gazdasági körülmények, mennyi adó folyik be, meddig bírjuk
még a Napsugár Integrált intézményt ennyi létszámmal működtetni.
Nem lehet elkérni azt az árat a fürdő szolgáltatásokért, ami nagy élőmunka igénnyel
belekerült.
Komoly fürdőcentrum épül Pakson, ami nekünk nagy versenytársat jelent.

11
Ő is szorgalmazza a novemberi áttekintést.
Keresztes Lajos polgármester az üzleti terv elfogadásáról szavaztatott.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az üzleti
tervet elfogadta.
Az alábbi határozat készült:
91/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Duna-parti
Idegenforgalmi Zrt. 2012. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
6. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Részletesen ismertette az előterjesztett anyagokat.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási- Szociális Bizottság azt támogatta, hogy ne állapítson
meg a Testület gondozási díjat.
Szó volt arról is a bizottsági ülésen, hogy fokozottan figyeljenek oda a bölcsőde
üzemeltetésére, mert az utóbbi időben 10 millió forint fölötti összeggel kell hozzájárulni,
hogy a bölcsőde ilyen formában működni tudjon.
Nem megengedhető, hogy gyermekmegőrzőnek is használják a bölcsődét, mert az nagyon sok
pénzébe kerül az Önkormányzatnak.
Felhívták a bölcsőde vezetőjének figyelmét, hogy körültekinthetően szervezze meg a
gyermeklétszámot, tényleg azok a gyerekek kerüljenek be, akiknek dolgozik a szülője,
tényleg rá vannak szorulva a bölcsődére, nem délben viszik haza a gyermeket. Ne forduljon
elő az, hogy milliókat kelljen visszafizetni a fejkvótából.
Ha nem megfelelő a kihasználtság, át kell tekinteni a bölcsődei csoportlétszámot is és ha
szükséges csoportot kell megszüntetni.
Jákli Viktor: Jó lenne felülvizsgálni a felvételeket. Áldásos lenne, ha azokat a gyermekeket,
akiknek nem dolgozik a szülője, rakják ki a bölcsődéből és biztosítsanak azoknak helyet
akiknek a szülei dolgoznak. 50 %-os a gyermekek bölcsődei jelenléte a kimutatások szerint,
ezért olyan nagy a ráfizetés. Ha nem tudják elérni a 60-80 %-os kihasználtságot, sajnos meg
kell fontolni, az eredeti szándék ellenére is, a bölcsőde megszüntetését.
Kiss Lajos Csaba: A bölcsőbe kb. 90 %-ban dunaföldvári gyerekek kerülnek, egy-egy vidéki
van. Sok pénzt hozzá kell rakni. Szerinte ezeket az intézményeket, bele értve a fürdőt is, akár
erőn felül is, de meg kell tartani.
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Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság is és a Pénzügyi Bizottság
is tárgyalta az előterjesztést. Mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 147. § (1) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III. 01.)
önkormányzati rendelet 11. melléklete 1-4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. bölcsődében: ( vásárolt )
1.1.reggeli
1.2. ebéd + tízórai
1.3. uzsonna:
1.4. Egész napra:
1.5. Gondozási díj:

64.- Ft/ adag + Áfa
152.- Ft/ adag + Áfa
64.- Ft / adag + Áfa
280.- Ft /fő/ nap + Áfa
0.- Ft /fő/ nap +Áfa

2. az óvodában:
2.1. tízórai

68.- Ft/adag +Áfa

2.2. ebéd

152.- Ft/adag +Áfa

2.3. uzsonna

64.- Ft/adag +Áfa

2.4. Egész napra

284.- Ft/fő/nap + Áfa

3. az általános iskolában:
3.1. tízórai

79.-Ft/adag +Áfa

3.2. ebéd
3.3. uzsonna:

209.- Ft/adag +Áfa
79.-Ft/adag +Áfa

3.4. Egész napra

367.- Ft /fő/nap + Áfa

4. a gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés ( vásárolt ):
4.1. ebéd

257.- Ft/ adag + Áfa”

2. § Ez a rendelet 2012. május 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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Dunaföldvár, 2012. április 24.



Keresztes Lajos
Polgármester




Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2012. április 30.



Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.

7. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…)
önkormányzati rendelete a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet
meghatározásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztést.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási-Szociális.. Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet
tervezet elfogadását.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 ellenszavazattal támogatta a rendelettervezet elfogadását.
A bizottsági ülésen a 3. § váltotta ki a vitát, hogy a tanulókat sorolás nélkül felveszi.
Széles János: Ő javasolta, hogy legyen egy mérce. Nincs mérlegelési jogkör. Állapítsanak
meg egy átlagot, ami felett lehet Dunaföldvárra hozni a gyermeket. Ne kelljen folyamatosan a
rendvédelmi szerveknek az iskolába vonulniuk a rendbontó gyereket miatt. Az iskola, az
iskola, ezért szeretné azt megvédeni.
Dr. Süveges Árpádné: Mivel törvényi kötelezettség van, ez nem merült fel a bizottsági
ülésen. Előfordult az is, hogy mi „exportátunk” gyerekeket vidékre magatartás problémák
miatt, és ott befogadták őket.
Ilyen mértékű gyermeklétszám csökkenés mellett, ami most van, kb. úgy néz ki, hogy „térden
csúszunk” a gyerekekért, hogy ne kelljen osztályokat bezárni, pedagógusokat elküldeni.
Sajnos a történek nem a válogatásról szól. Nem érzi azt, hogy tele lennének problémás
gyerekekkel. Van problémánk az itt élők gyerekeivel.
Szerinte nem is csak a gyerekekkel van probléma, hanem a szülőkkel is, akik ezeket a
gyerekeket inkább csak felügyelik, mint nevelik.
Petrovics Józsefné: Ez az előterjesztést most más típusú gyerekekről szól, nem a saját
nevelési igényű gyerekekről.
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Keresztes Lajos megszavaztatta az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 66. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Bölcske Község Önkormányzata és Madocsa Község
Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásban - gesztor Dunaföldvár Város Önkormányzataműködő Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskolára
(továbbiakban: intézmény) terjed ki azzal, hogy rendelkezéseit az intézményhez
tartozó tagintézményekben is alkalmazni kell.
2. § Az általános iskolai és óvodai felvétellel összefüggésben a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű valamint sajátos nevelési igényű tanulók meghatározásán túlmenően a
gyermek, tanuló sajátos helyzetűnek minősül ha:
a) testvére, szülője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
b) ha a szülő munkahelye az intézmény közelében van, vagy lakóhelye a
körzethatár közelében található,
c) a szülő, gondviselő Dunaföldváron rendelkezik munkahellyel,
d) a testvére már az intézménybe jár.
3. § (1) A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek mértékéig
az intézmény a sajátos helyzetű gyermekeket, tanulókat sorolás nélkül felveszi.
(2) Ha a sajátos helyzetű gyermekek, tanulók száma meghaladja a felvehető
gyermekek,
tanulók számát, a felvételről az intézmény főigazgatója mérlegelési jogkörben dönt.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról szóló
15/2007.(VI.01.) önkormányzati rendelet.
Dunaföldvár, 2012. április 24.
Keresztes Lajos
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2012. április 30.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
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Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
8. Önkormányzati rendeletek technikai deregulációja – hatályon kívül helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztést.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Keresztes Lajos polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 22. §-ában szabályozott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hatályát veszti a 3/1991.(IV.02.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 7/1992.(X.22.)
önkormányzati rendelet,
(2) Hatályát veszti a lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás
elosztásáról és a jogosultság feltételeiről szóló 5/1997.(IV.01.) önkormányzati rendelet,
(3) Hatályát veszti az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 3/2001.(II.10.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 6/2003.(III.01.)
önkormányzati rendelet,
(4) Hatályát veszti az 1999.évi téli és a 2000.év tavaszi belvíz miatt a magánlakásokban keletkezett
károk helyreállításához, újjáépítése céljára biztosított központi támogatás felhasználásáról szóló
25/2000.(VIII.01.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2003.(X.05.) önkormányzati
rendelet,
(5) Hatályát veszti a vásárok és piacok tartásáról szóló 15/1996.(VII.20.) KT rendeletet hatályon kívül
helyező 18/2003.(XII.30.) önkormányzati rendelet,
(6) Hatályát veszti az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/2003.(XII.30.)
önkormányzati rendelet,
(7) Hatályát veszti az önkormányzat 20007. évi zárszámadásáról szóló 7/2008.(V.10.) önkormányzati
rendelet,
(8) Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(III.10.) önkormányzati
rendelet,
(9) Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 8/2009.(IV.30.) önkormányzati
rendelet,
(10) Hatályát veszti a luxusadóról szóló 25/2007.(XII.31.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 12/2008.(VII.05.) önkormányzati rendelet,
(11) Hatályát veszti az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 19/2008.(XII.31.)
önkormányzati rendelet,
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(12) Hatályát veszti a luxusadóról szóló 18/2008.(XII.01.) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 10/2009.(V.15.) önkormányzati rendelet,
(13) Hatályát veszti az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 28/2009.(XII.31.)
önkormányzati rendelet,
(14) Hatályát veszti a közművesítési hozzájárulásról szóló 21/2008.(XII.31.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2010.(V.31.) önkormányzati rendelet,
(15) Hatályát veszti a 2010. évi költségvetést módosító 11/2010.(VII.09.), a 13/2010.(IX.01.),
16/2010.(IX.30) és a 21/2010.(XII.30) önkormányzati rendeletek,
(16) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 2/2012.(III.10.) önkormányzati rendelet.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetése napját követő napon hatályát
veszti.
Dunaföldvár, 2012. április 24.



Keresztes Lajos
polgármester




Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2012. április 30.




Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

9. Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan övezeti besorolásának módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Lajkó Andor: Településtervezési szakmérnököt kellett bevonni az eljárásba, aki a megfelelő
anyagot a főépítésznek elkészítette. A főépítésztől megkaptuk a hozzájárulást.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság egyhangúlag javasolta ,
hogy fogadja el testület a rendelet-tervezetet.
Elmondta még, szerinte nonszensz, hogy rendelet-tervezetben felsorolt egyeztetésben
résztvevő összes szervet meg kell keresni.
Lajkó Andor: Megjegyezte, ez egy egyszerűsített eljárást volt.
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Dunaföldvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
18/2006.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített körn yezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvén y 13.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3.mellékletében felsorolt az
egyeztetésben résztvevő Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség Székesfehérvár, Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi
Irodája Pécs, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécs, Tolna Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége Szekszárd, Polgármesteri Hivatal Bölcske, Előszállás Nagyközség
Polgármestere, Daruszentmiklós Község Polgármestere, Solt Város Önkormányzata,
Alsószentiván Község Önkormányzata, Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Szekszárd, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd, Tolna Megyei
Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága Szekszárd vélemények kikérésével, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Dunaföldvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2006.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 13. §-a a következő 15.23.ponttal
egészül ki:
,,. 15.23. A „K-int” övezeti jelű különleges intézményterületen belül igazgatási, szálláshely
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint azok működéséhez
szükséges nem zavaró hatású gazdasági és tároló épületek helyezhetők el. ’’
2. §

A HÉSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Képviselő-testület a HÉSZ 10. mellékletében szabályozott szabályozási terv részét
képező Dunaföldvár Város Ilona utca – Templom utca – Rákóczi utca - Jókai utca által
határolt tömb területére készült a rendelet 2. melléklete szerinti módosított terv szabályozási
tervbe történő beillesztését rendeli el.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő 31. napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Dunaföldvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 18/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet módosító 32/2011.(XII.30.)
önkormányzati rendelet.
Dunaföldvár, 2012. április 24.
Keresztes Lajos
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2012. április 30.
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző
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14/2012.(IV.30.) önkormányzati rendelet
1. melléklete
A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TELEKALAKÍTÁSI ÉS
BEÉPÍTHETŐSÉGI ELŐÍRÁSAI 1
A.
1

18

19
20
21
22
23
24
25
26

27

C

A.
Területfelhasználási
kategória

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

B

Lakóterületkisvárosias

Építési övezet
jele
Lk-1-z(2)

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
(%)
50

Lk-2-z

40

Településközpont vegyes
HÉSZ 12.§
9.3 pontot
figyelembe
véve

Településközpont vegyes
HÉSZ 12.§
9.3 pontot
figyelembe
véve

Legkisebb
Megengedett
zöldfelület (%)
legnagyobb
/max. burkolt építménymagasság
(m)
felület (%)
20
4,5
20

G

H

Oldalhatáron
álló

Szabadon álló

4,5

30

40/15

7,5

30/60/1800

30/15

6,5

K

Lk-5-o

50

20

4,5

16/20/450

Lk-6-o

60

20

4,5

K

Lk-7-z(p)

60

20

4

Lke-1-o

30

50

4,5

10/25/400

Lke-2-o

30

60

4,5

16/40/900

30

50

4,5

16/35/600
14/60/1200

Lke-4-o

30

60

4,5

25

60/15

4,5

J

zártsorú
12/35/400
16/50/1000

40

Lke-5-sz(2)

I

100 m²

20/30/650

Lf-1-o

30

40

4,5

14/40/700

Lf-2-o(2)

30

60

4,5

14/60/1000

Lf-3-o

30

40

4,5

18/20/400
18/50/1000

Lf-4-o

30

40

4,5

Vt-1-z

50

20

6

14/35/500

Vt-2-z

50

20

4,5

10/25/400

Vt-3-z(2)

45

25

5,5

16/35/550

Vt-4-z

60

10

7,5

16/40/800

Vt-5-z

50

20

6,5

16/30/600

Vt-6-T

50

20

12,5

200 m²

Vt-7-T

40

20

10,5

500 m²

Vt-8-z

60

10

K

300 m²

Vt-9-z

60

10

5

200 m²

Vt-10-sz

60

20

8,5

2000 m²

Ha az „Új építési telek legkisebb szélessége, mélysége, területe” megnevezésű oszlopában egy számadat (m²) kerül feltüntetésre, csak a
min. telekterület került szabályozásra.

1

K

Új építési telek legkisebb szélessége, mélysége, területe a beépítési mód
függvényében (m/m/m2)

Lk-3-T

Lke-3-o

Lakóterületfalusias

F

Lk-4-sz

(2)

Lakóterületkertvárosias

D

19
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

Vt-11-sz

Gazdasági
terület –
kereskedelmi,
szolgáltató

Gazdasági
terület – egyéb
ipari
Gazdasági
terület –
mezőgazdasági jellegű
üzemi terület

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

10

6

200 m²

Vt-12-sz

30

40

6

Vt-13-o(2)

30

60

4,5

Gksz-1-sz

60

20

6,5

2000

Gksz-2-sz

40

30

5,5

20/40/1000

Gksz-3-sz

50

20

5,5

800 m²

Gksz-4-sz

40

20

4,5

1000 m²

Gksz-5-T

50

20

5,5

600 m²

Gksz-6-sz)

40

50/20

5,5

20/40/1000

Gksz-7-sz

40

30/15

4,5

1000 m²

Gip-e-1-sz

50

25/20

15

40/60/4000

Gip-e-2-sz

50

25/20

6,5

50/60/3000

G-mg-1-sz

30

50/15

12

100/100/10000

G-mg-2-sz

30

okt.50

4,5

50/50/2500

25

50/20

15

50/50/3000

K

K

K

K

K

K

K0

K

40

40/20

15

50/50/2500

15

50

6,5

5000

40

40

5,5

1000

30

40

4,5

-

10

40

6

50/50/3000

40

40

3,5

30 m²

Pince-egyeditelkes

80

10

3,5

K-va
vasutállom-ás

40

40

7,5

-

15

40

7,5

-

800
2000

K-okt
oktatási
intézmény

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

80

(2)

„K-v”
id. forg.
Vendéglátás
K-tpl
templom
K-sp
sportterület
Különleges
területek
Különleges
területek

K-st
strandterü-let
K-id
idegenforgalom,
rendezvény
terület
K-Hm
honvédelmi
terület
K-vs
vásártér
K-pi-T
Pincetömbtelkes
(2)

K-pi-z

50

K-au
autóbusz
pályaudvar
K-vár
várterület

K

K

K

-

K-te

10

40

6

-

20
68
69

temető
K-szoc

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

idősek otthona
K-nk

50
70/15

6
6,5

2000 m²

35

40

6,5

3000 m²

40

40

7,5

30

40

7,5

10

40

6

40

50

4,5

100/100/15000

10

50

4,5

3500 m²

10

50

4,5

10000 m²

16

60/20

9

SZT szerint

növénykert
K-ki
Kikötő területe
Különleges
területek

K-int
Intézményi

kialakult

K-rekr
rekreációs

2000 m²

K-kz
közműterü-let
(2)

K-h

Hulladékgazdálko-dási
terület

82
83
84

K-h(sz)
Szelektiv

85
86

hulladék lerakó

87
88
89

Rekultiválandó

K-D

dögtér
Tervezett
állati
hulladékgyűjtő

90
91
92
93
94
95

35
15

hely
K-szh(2)
Különleges
területek

Különleges
szálláshely
szolgáltató

„Üh-1-sz” jelű építési övezet – a vonatkozó övezeti előírásaival együtt – törlésre kerül(2)
Üdülőterület

Üh-2-T

20

60

4,5

2500 m²
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14/2012.(IV.30.) önkormányzati rendelet
2. melléklete
A Dunaföldvár Város Ilona utca – Templom utca – Rákóczi utca - Jókai utca által
határolt tömb területére készült módosított szabályozási terv
M Ó D O S Í T O T T S Z A B Á L Y O Z ÁS I TE R V

M=1 :2 0 0 0
Módosítással érintett
terület határa

Különleges területfelhasználási kategóriába
tartozó
intézményterület

B & H R É G I Ó B T. 2 0 1 2 . f e b r u á r

10. Református Egyházközség támogatási kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos kérelem a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette a kérelmet.
Horváth Zsolt: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság 2 igen,1 ellenszavazattal támogatta, hogy a
Református Egyházközség 150 ezer forintos támogatást kapjon.
Bárdos Lászlóné dr.: Ezt a pénzt a parókiára, vagy a temető fenntartásra költenék?
Keresztes Lajos: A parókiára költenék.
Takács Zoltán: Véleménye az, az egyházakat támogatnia kell egy településnek. Az viszont
nem szerencsés, hogy ha a kocsi elkerüli a lovat. Ebben az esetben az történt, hogy valaki,
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valamikor ígéretet tett a lelkész úrnak nem ekkora, de talán még ennél nagyobb összegre is.
Az nem járja, hogy megcsinálnak valamit és utána benyújtják a számlát. Abban az esetben
tudnak támogatni, ha a többi egyháznak is hasonló támogatást tudnak adni. A belvárosi
templomon egy új ajtót kellene építeni, ami kb. 2 millió forintba kerül. Ha valaki a
költségvetésben tud mutatni egy sort, hogy ezekre honnét tudunk pénzt biztosítani, akkor ő
megszavazza a belvárosi templom ajtóval, Molnár Iván kérésével egyetemben.
Jákli Viktor: Most készül a plébánia teteje, az egész födémet kicserélik, hatalmas beruházás.
Ha a Református Egyháznak ez a támogatás meg lesz szavazva, akkor ő a Római Katolikus
Egyháznak is kér támogatást.
Széles János: Amikor a katolikus templom felújításra került az Önkormányzat is és az
Egyház is különböző csatornákon keresztül tett hozzá pénzt. A Református Egyház is biztosan
hozzá teszi a maga részét.
Véleménye szerint Simon István református lelkész sokat tesz a város közéletében, mint
magánember is.
150 ezer forinton „mócsingolunk”, az fürdőhöz viszont milliókat adtunk. El kellene ezen
gondolkodni.
Dr. Süveges Árpádné: Hozzátette, amikor beköszöntött az a nagyon nagy hideg, és a Duna
utcai intézményünk éjjeli menedékhellyé alakult, Simon István lelkész a családjával együtt
éjszakai szolgálatban vett részt társadalmi munkában. „Le a kalappal” előtte. Szerencsésebb
persze nem az utófinanszírozás. A katolikus templom felújítását is támogattuk 3 millió
forinttal, akkor ez a 150 ezer forint nem is olyan sok.
Jákli Viktor: Ha az egyik egyház kap támogatást, kapjon a többi is létszámarányosan.
Széles János: Jákli Viktor képviselő úr tagja az Egyházközség képviselő-testületének? Mert,
ha igen akkor összeférhetetlen, hogy szavaz az ügyben.
Jákli Viktor: Igen, tagja vagyok.
Keresztes Lajos arról szavaztatta a Képviselő-testületet, kapjon-e 150 ezer forint értékben
támogatást a Református Egyház.
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
92/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Református
Egyházközség részére 150.000.- Ft. működési célú átadott pénzeszközt biztosít a parókia
felújításához.
A támogatás felhasználásáról Önkormányzat az Egyházközséggel megállapodást köt.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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11. Döntés pályázat benyújtásáról a Jövőnk energiája Térségfejlesztő Alapítvány
meghirdetésében az „életminőség javítását, a településközösség működési
feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz” című pályázati felhívásra
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Részletesen ismertette az előterjesztést.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Keresztes Lajos: Amikor ez az anyag készült, még nem lehetett pontosan tudni, hogy
megkapjuk-e a KEOPOS pályázati támogatást. Ma megérkezett a hivatalos írás arról, hogy
végre az eredeti 21 millió forintos pályázatunkat elfogadták. Ez a 17 millió forint, ez plusz
önrész lenne.
Ez a pályázat lehetőség arra, hogy csökkentsük a fürdő által termelt hiányunkat.
Most még jó szívvel vállalható ez a döntés.
Bárdos Lászlóné dr.: A ma érkezett értesítés szerint a beruházást szeptember 30-ig kell
befejezni. A két beruházás, a KEOP-os és ez műszakilag hogyan kapcsolódjon össze?
Az előterjesztés szerinti beruházásra van 2 évünk. Nem célszerű széthúzni a kettőt, együtt
kellene megcsinálni.
Keresztes Lajos: Az eredeti KEOP-os pályázatban pontosan a párátlanító berendezés cseréje
maradt ki. Érdemes lenne még ennek is idén „nekifutni”.
Arról kell dönteni, végigvisszük-e a fürdő egész felújítását.
Széles János képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
Horváth Zsolt: Fennmaradt 12 millió forintos különbség, amelynek meg kell találni a
forrását. A főszámokat módosítani kell majd a májusi ülésen.
Keresztes Lajos: Ezt a lehetőséget mindenképpen ki kellene használni. A május költségvetési
rendelet módosításakor a felmerült kérdésekre visszatérnek.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztett határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2012.(IV.24.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) az „életminőség javítását, a
településközösség működési feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz” című
pályázati kiírásra.
2. A fejlesztéssel érintett ingatlan:
Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő, Dunaföldvár, Hősök tere 26. 181 hrsz.
3. A fejlesztés tárgya: „Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő korszerűsítése”
4. A beruházás összköltsége: 36 900 913 Ft.
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5. A Képviselő-testület a korszerűsítés megvalósításához 20 000 000,- forintos támogatást
igényel, melyhez a szükséges 16 900 913,- forintos önrészt biztosítja a 2012. és 2013. évi
költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázat beadási határideje 2012. április 27.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
12. Döntés partfal-stabilizációs pályázat benyújtásáról
- Kálvária partfal-stabilizáció és vízrendezés II. ütem,
- Hősök tere mögötti partfal-stabilizáció 1. ütem
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Lajkó Andor: A Kálvária rendbetételét három ütemben terveztük eredetileg, mert úgy tudtuk,
hogy a jövő évben is írnak ki pályázatot partfal rendezésére. Ahogy kiírták az ez évi
pályázatot, kiderült, hogy harmadik ütem nem lesz. A Kálvárián, amit terveztünk 2-es, 3-as
ütemet, ezt tartalmazza ez a pályázati összeg. Közben a Hősök terén is történt omlás, de vis
maior igényünket nem fogadták el. Ebbe a pályázatba bele vettük a Hősök terei két helyszínt
is.
A költségbecslés összeállításánál alkalmaznunk kellett a központi tételes díjakat, ez alapján
jött ki a 433.157.888.- Ft. pályázati összköltség, ami elég magas.
Arra van reményünk, hogy a közbeszerzési eljárás során olyan kivitelezési ajánlatot kapunk,
ami ennél kedvezőbb.
Jákli Viktor elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
elfogadását.
Lajkó Andor: Elmondta még, a 2012. évi költségvetést 8.371 ezer forint terheli.
Kiss Lajos Csaba: Közel 10 % a tervezési illetve egyéb költségek díja egy ilyen pályázatnál.
Nem lehetne az egészet összevonni 2-es ütemmé, hátha így valamit le lehetne faragni a
költségekből? Kb. 30 millió forint összeg a tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás stb. díja.
Lajkó Andor: A hősök tere engedélyezési tervét térítésmentesen készítette el a tervező.
A Kálvárián a vízrendezéshez és a támfalépítéshez kiviteli tervet kell külön készíteni.
Nagyobb költséget jelentenek a kiviteli tervek.
A megbontás azért történt, mert muszáj külön kezelni a kettőt, de egyszerre lesz kiírva a
közbeszerzés.
Ezek a költségek egyelőre még csak becsült költségek az eddigi tapasztalatok alapján
készültek.
Visszajött az ülésre Széles János képviselő és Jákli Viktor képviselő, jelen van 8 fő
képviselő és a polgármester.
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Dr. Süveges Árpádné: Ezek a beruházások ingatlan tulajdonosokat is érintenek, kisajátításra
is sor kerül. Érdemes lenne még a beruházás előtt tisztázni velük a helyzetet.
Lajkó Andor: Jó pár tulajdonos már tud erről, de hivatalos tárgyalást nem kezdhetünk
senkivel, amíg a Testület nem dönt, hogy indít egy beruházást.
Semmiféle nyitottság nem lesz ezen a részen és nem is terveznek.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
94/2012.(IV.24.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli
Operatív Program keretében a „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak
stabilizálása” című pályázaton részt kíván venni.
2. A pályázat tárgya: Dunaföldvár, Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés
II. ütem és Dunaföldvár, Hősök tere partfal stabilizáció I. ütem
3. A pályázat összköltsége: 433 157 888.- Ft
4. A pályázaton igényelt támogatás összege: 400 000 000.- Ft.

5. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja, a
2012/2013/2014 évi költségvetésében 33 157 888,- forintot elkülönít az adott
célra.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és
benyújtására.
Határidő: 2012. május 15. (pályázat benyújtási határideje)
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

13. Döntés 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából támogatás
igényléséről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Dr. Süveges Árpádné: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat. Hozzátette,
az Oktatási-Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontja az,
hogy maradjon a tavalyi évi támogatás, amit önerő nélkül próbálnak elérni.
Az étkeztetés során számlával kell bizonyítani, hogy az ételkészítés 30 %-ában helyi
termelőktől származó alapanyagokat használtak fel.
A Bizottság a határozati javaslatban meghatározott módon javasolta a pályázaton való
részvételt.
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Babits Józsefné DASZK vezető: Beszélt a Napsugár Intézmény élelmezési vezetőjével
illetve az iskola élelmezésvezetőjével, akik fel tudták vállalni, hogy az étkeztetésben az
elszámoláskor a 30 %-os termelői számlát tudják biztosítani.
A táborral még ezután egyeztetnek. Segítséget szívesen vesznek.
Kiss Lajos Csaba: Jelezte, hogy a dunaföldvári Sporthorgász Egyesülete is felajánlja
segítségét a tábor megvalósításához.
Horváth Zsolt: Módosító indítványt tett a határozati javaslat „B” változatára, miszerint
kerüljön bele a határozatba, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a 2012.
évi költségvetéséből biztosítja.
Keresztes Lajos polgármester a módosító indítvánnyal kiegészítve megszavaztatta a határozati
javaslat „B” változatát.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
95/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési
önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkezetés céljából 2012. évben nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló
23/2012(IV.18.) NEFMI rendelet alapján a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának figyelembe
vételével:
- 2012. június 18-tól 2012. augusztus 17-ig 45 munkanapon keresztül az Önkormányzat
40 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermek után
igényel támogatást, - a támogatási időszakban 2 hetes tábor szervezésével ( a
táborozás ideje alatt 10-16 óráig foglalkozások + étkeztetés biztosításával a D-B-M
MONI Duna-parti iskolai táborának területén).
-

A Képviselő-testület a táboroztatás lebonyolításához 1 fő közcélú munkást (lehetőség
szerint szakképzett munkaerőt), az étel kiszállításához 1 fő közcélú munkást biztosít a
fenti időtartamra.

-

A Képviselő-testület a fentiekben meghatározott feladat végrehajtásával (tábor és
étkeztetés megszervezése, a pályázaton részt vevő gyerekek kiválasztása, támogatással
elszámolás) Babits Józsefnét, mint a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét bízza meg és a
feladat végrehajtásáról a 2012. szeptemberi ülésére kér írásbeli tájékoztatást.

-

A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetéséből
biztosítja.

Határidő: folyamatos 2012. 12.31.-ig
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
14. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Keresztes Lajos: Javaslatot tett arra, hogy alpolgármesternek Takács Zoltán képviselőt
válassza meg a Képviselő-testület.
A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének Tóth
István képviselőt, tagjainak pedig Horváth Zsolt és Kiss Lajos Csaba képviselőket
megválasztani.
Megszavaztatta ezt a javaslatát.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2012.(IV.24.) 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
A titkos szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendelt el.
Szünet után:
Tóth István: Elmondta, a Szavazatszámláló Bizottság elvégezte munkáját. 9 szavazat került
leadásra, melyből 7 volt érvényes szavazat, 2 db pedig érvénytelent.
Takács Zoltán alpolgármesterré választását 4 fő támogatta, 3 fő nem.
Keresztes Lajos: Dunaföldvár városának továbbra sincs alpolgármestere.
97/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – titkos szavazással külön
jegyzőkönyv szerint – Takács Zoltán (Dunaföldvár, Gábor P. u. 3.) képviselőt nem választotta
meg alpolgármesternek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Az alpolgármester választás nyilvános ülésen történő tartásához szükséges nyilatkozatok a
jegyzőkönyvhöz csatolva.
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15. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Molnárné Frigyer Rozália gyámügyi főtanácsos: Elmondta, az idei évben is részletes
beszámolót készítettek az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási-, Egészségügyi Bizottság támogatásra javasolja a
beszámolót.
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Testületet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag hozta az alábbi határozatát:
98/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

16. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Önkormányzati Minőségirányítási Program
felülvizsgálati időpontjának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási-, Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta a
határozati-tervezetet.
Horváth Zsolt: A köznevelés teljes átalakuláson fog átmenni 2013. január 01-től, egyáltalán
szükség van a 2013. augusztus 31-ei dátumra való módosításra?
Keresztes Lajos: Van egy vállalásunk, hogy ezt felülvizsgáljuk. Mivel a köznevelési törvény
számos eleme még nem ismert, azt javasolta fogadják most el határozati javaslatot.
Az új törvény alapdokumentumai között nem fog szerepelni az Intézményi Minőségirányítási
Program, ezért jövőre kimondhatja a Testület, hogy a módosítás dátuma okafogyottá vált.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
99/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Önkormányzatok Közoktatási Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatát 2012. évről
2013. augusztus 31-i dátumra módosítja.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Keresztes Lajos
Polgármester
17. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Keresztes Lajos: Elmondta, a múlt péntek megtartott Társulási Tanács ülésén elfogadták az
előterjesztett Társulási Megállapodás módosítását.
Bárdos Lászlóné dr.: Kiemelte a határozati javaslat II. pontját, amely azért fontos, mert
ennek a Társulásnak a 2012. évi költségvetését úgy fogadta el a Testület, hogy Bölcskének és
Madocsának összesen 1,2 millió forint körüli hozzájárulást kellene befizetnie. Ezt a
települések évek óta nehezményezik.
A mi költségvetésünkben úgy van benne, hogy ők fizetnek hozzájárulást a gyermekjóléti
társulásért, viszont ha ezt javaslatot elfogadja a Testület, akkor az azt jelenti, hogy a
normatívákból és a társulási kiegészítő normatívákból ez kitelik, tehát ők nem tesznek hozzá
semmit.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2012.(IV.24.) KT.
határozat
A Képviselő-testület a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja 2012. május 1-i hatállyal kezdődően:
I.

A Megállapodás 1.3. pontja a „ A társulás célja” 2. bekezdése alábbira módosul:

Fenti cél megvalósulása érdekében a társulásban résztvevő települések önkormányzatai
Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központja keretein belül kialakított Gyermekjóléti Szolgálatot,
az egyes gyermekjóléti alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében közösen
tartják fenn és működtetik, 2005. február 15-től kezdődően határozatlan időre.
II.

A Megállapodás 3.8. pont „A társulás működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok”
a következőre változik.:
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A társulás működése során felmerülő közvetlen költségeket (1 fő munkabére+járulékok+egyéb
költségei) Bölcske és Madocsa Községek Önkormányzatai viselik; a közvetett költségeket (az
intézményvezető munkabére+járulékok+egyéb költségei) a tagok a gyermeklétszám arányában
állapítják meg.

Ennek biztosítása Dunaföldvár Város költségvetésében történik. A társulás éves
költségvetését, féléves és éves beszámolóját a tagok együttes ülésén fogadják el.
III. a) A Megállapodás 4.1. pontja, „Az intézmény megnevezése” kiegészül a következővel:

Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központja - Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti
Szolgálat
b) A Megállapodás 4.2. pontjából kikerülnek a telephelyek:
4.2.
Telephelyei:
Bölcske, Paksi u. 10.
Madocsa, Fő u. 22.

c) A 4.4. pont „Az intézmény szervezeti elhelyezkedése törlődik:
4.4.

Az intézmény szervezeti elhelyezkedése
Dunaföldvári Egyesített Szociális Intézmény
(DESZI)

Gondozási Központ
(Dunaföldvár)

Családsegítő
Szolgáltatás
(Dunaföldvár)

Gyermekjóléti
Szolgáltatás
(Társulás)

Bölcsőde
(Dunaföldvár)

Védőnői szolgálat
(Dunaföldvár)

d) A 4.4. pontba a következő szöveg lép:

4.4. Az intézmény szakmai egységei:
Családsegítő szolgáltatás
Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 14.
Gyermekjóléti szolgáltatás
Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 14.
IV.

4.7.

A 4.7. pont „Az intézmény vagyon viszonyainak szabályozási elvei” a következőre
módosul:

Az intézmény vagyon viszonyainak szabályozási elvei:

a)

A székhelyen használt ingatlan tulajdonjoga a tag önkormányzat tulajdonában marad.
Az ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos
önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.

b)

A székhelyen a feladatellátás biztosításához, fejlesztéséhez szükséges eszközök
beszerzése, pótlása a tulajdonos önkormányzat kötelezettsége és költsége.
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c)

A közös intézménynél megjelenő ingó és ingatlan vagyongyarapodás a társulás
megszűnése esetén, ha a vagyon származásának pontos helye nem állapítható meg,
akkor gyermeklétszám arányában kell azt a tag önkormányzatok között megosztani,
egyéb esetben a vagyonbevitel szerinti tagot illeti meg a tulajdonjog.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos
polgármester

18. Együttműködési Megállapodás Dunaföldvár Város Önkormányzata és a
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság foglalkozott az Együttműködési Megállapodással,
melynek megkötését támogatta.
Széles János: Milyen volt az eddigi együttműködés az Önkormányzat és a CKÖ között?
Hogyan állnak a pénz felhasználással, mire tudtak költeni? Milyen pozitívumok várhatók.
Nehezményezte, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nincs jelen az ülésen.
Dr. Révész Judit aljegyző: Bogdán László elnök meghívást kapott a mai ülésre, de nem
jelent meg.
Elmondta, igazán nincs kezdeményezés a nemzetiségi önkormányzat részéről. Tavalyi évben
4 ülést tartottak a közmeghallgatással együtt. Állami támogatáson kívül a települési
önkormányzattól támogatást nem kaptak. A nemzetiségi önkormányzat az állami támogatást
hagyományőrző, kulturális rendezvényekre fordíthatja. 137 ezer forint pénzmaradvánnyal
zárták az évet. Formálisnak minősíti a működésüket.
Jákli Viktor: Más nemzetek érzékenységére való tekintettel sem tudja elfogadni a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnak a „Roma” Nemzetiségi Önkormányzatra történő
névváltoztatását. Ezért nem fogadja el, a név miatt.
A mi cigányaink nem romák, hanem cigányok.
Dr. Révész Judit: Lényeges jogi tényre hívta fel a képviselők figyelmét, miszerint ugyanúgy,
mint a települési önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak is van Szervezeti és
Működési Szabályzata. Őket illeti meg az a jog, hogy magukat minek nevezik. Úgy fogadták
el a saját Szervezeti és Működési Szabályzatukat, hogy Dunaföldvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat.
Keresztes Lajos polgármester az Együttműködési Megállapodás elfogadását szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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101/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást
köt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat.
Határidő: 2012. május 10. a megállapodás megkötésére
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

19. Tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr.
Süveges
Árpádné:
Ismertette
az
előterjesztésben
foglaltakat.
Elmondta, az előző években a közmunkások többsége el „tingli-tanglizott” ebben az
időszakban. Az ellátási jogosultság volt a céljuk, nem pedig az érdemi munka. A 2011. évi
hiányzások száma lényeges csökkentést mutat az előző évi adathoz képest. A magyarázata
ennek az, hogy a dolgozók többsége setében 2 hónapra lerövidült a foglalkozatási idő.
Az Oktatási-, Szociális Bizottság foglalkozott az előterjesztéssel, a beszámolót elfogadásra
javasolta.
Keresztes Lajos: Hozzátette, a közfoglalkoztatástól lényegesen nagyobb hatékonyságot csak
abban az esetben lehetne elvárni, ha tovább szigorodnának a feltételek.
A határozati javaslatot megszavaztatta.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
102/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011.
évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
20. Javaslat a 2012. 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.
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A határozati javaslatot megszavaztatta.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
103/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor és Kiss
Lajos Csaba írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk felajánlásáról.
A képviselő-testület a képviselők összesen 362 565,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az
alábbi szervezetek támogatására használja fel:
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése
1.
Dunaföldvárért Alapítvány
2.
Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ
Összesen:

Támogatási összeg
145 026,217 539,362 565,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2012.05.15.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
21. Belterületi gyommal és parlagfűvel erősen szennyezett területeken közérdekű
munka elvégzésére 2012 évre kiírt pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.
Hozzászólás nem volt, megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyommal
fertőzött területeken közérdekű védekezés végrehajtása tárgyában, ajánlattételi felhívás
közzétételével indult eljárását ajánlattevők hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új
eljárás megindítását nem kezdeményezi.
A tárgyévben adódó közérdekű védekezés végrehajtását egyedi megrendelés alapján helybeli
vállalkozó megbízásával végezteti el.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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22. Márton Zoltán Dunaföldvár, Ilona u. 2/1. szám alatti lakos ingatlan vásárlási
kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Süveges Árpádné: A mi ingatlanaink értékét nem befolyásolja, hogy eladjuk ezt az
ingatlant?
Ez felmerült a Pénzügyi Bizottsági ülésen is, de van ott egy önkormányzati lakás ott, amit már
2 éve hirdetünk, de nincs rá megvételre jelentkező. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy ide nem
kíván az Önkormányzat garázst építeni.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli Dunaföldvár
Város Önkormányzatának 313/725 tulajdoni hányadát képező osztatlan közös ingatlanrészt, a
dunaföldvári 1092/6 hrsz.-ú, forgalomképes, 126 m2 területű ingatlanból. Egyben hozzájárul,
hogy a vevő javára átjárási szolgalmi jog (gyalogosan és személygépkocsival) kerüljön
bejegyzésre a dunaföldvári 1092/5 hrsz.-ú ingatlanra.
Eladási ár: ingatlan értékbecslés alapján
Vevőt terheli a jogügylettel kapcsolatos valamennyi költség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az ingatlanra vonatkozó
licit kiírására és a versenytárgyalás lefolytatására a Képviselő-testület vonatkozó
vagyonrendelete alapján.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

23. JOÓ-FUTÓ Kft. (Dunaföldvár, Sóház u. 9.) ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
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Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján készült a
határozattervezet.
Elmondta még, a Magyar Államnak elővételi joga van, melyet a pályázati kiírásban jelezni
fognak.
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
106/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári
4201/2 hrsz.-ú (Dunaföldvár, Sóház u. 14. szám alatti, 491 m2 területű, lakóház, udvar
művelési ágú) és a 4202/2 hrsz.-ú (Dunaföldvár, Sóház u. 16. szám alatti, 395 m2 területű,
lakóház, udvar művelési ágú) forgalomképes ingatlanokat, melyek Dunaföldvár Város
Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Induló eladási ár: ingatlan értékbecslés alapján, 2.215.000,- Ft
A bontás határideje: 2012. december 31., a bontás tényleges végrehajtásáig 500.000,- Ft
kauciót kell fizetnie a pályázónak, mely összeget a bontás elvégzése után azonnal visszakap, a
határidő lejárta után ez az összeg az Önkormányzatnál marad.
Vevőt terheli az épületek bontásával és a jogügylettel kapcsolatos valamennyi költség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az ingatlanra vonatkozó
licit kiírására és a versenytárgyalás lefolytatására a Képviselő-testület vonatkozó
vagyonrendelete alapján.
A Képviselő-testület a 250/2011.(XI.29.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

24. Horváth József Dunaföldvár, Előszállási u. 29. szám alatti lakos telekvásárlási
kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Azt a módosítást kérte, a helyi vagyonrendeletben van olyan kitétel, mivel telek kiegészítésről
van szó, hogy a nyílt licitet nem szükséges kiírni, ez a rész maradjon ki a határozatból.
Széles János: Javasolta, fizesse az értékbecslést a vevő.
Lajkó Andor: A határozatba bele lehet foglalni, hogy az értékbecslés díját fizesse a vevő.
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Jákli János: Ő is egyetértett azzal a javaslattal, hogy a vevőt terhelje az értékbecslés díja.
Más javaslat nem volt, Keresztes Lajos polgármester a módosító indítványokkal egyetemben
szavaztatta meg a határozat-tervezetet, amely az alábbi:
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári
1410/2 hrsz.-ú, forgalomképes, 122 m2 területű ingatlant, telek-kiegészítésként.
Eladási ár: ingatlan értékbecslés alapján.
Vevőt terheli a felmerülő ügyvédi, értékbecslési, valamint a telekalakítási eljárással
kapcsolatos valamennyi költség.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
107/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári
1410/2 hrsz.-ú, forgalomképes, 122 m2 területű ingatlant, telek-kiegészítésként.
Eladási ár: ingatlan értékbecslés alapján
Vevőt terheli a felmerülő ügyvédi, értékbecslési, valamint a telekalakítási eljárással
kapcsolatos valamennyi költség.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

25. Fekvőbeteg ellátással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Keresztes Lajos: Elmondta: számos információ érkezett arról, hogy 2012. július 1-jétől újra
szabályozzák a települések fekvő beteg ellátásának beosztását. Ebben az új szabályozásban is
alapelvként rögzítették, hogy Dunaföldvár a Dél-Dunántúli régióhoz, ezen belül a szekszárdi
kórházhoz tartozna.
Felvette a kapcsolatot a szervezést lebonyolító intézettel. Ők azt tanácsolták, hogy forduljunk
kérelemmel az ÁNTSZ-hez és kérelmünkben erősítsük meg a 2007-ben hozott Képviselőtestületi határozatunkat, melyben már kimondtuk, hogy minden olyan esetben a dunaújvárosi
kórházhoz tartozzon a város, amely ellátási terület ebben a kórházban működik.
A szabályozás már elkezdődött, azt kérték, hogy még a mai ülésen döntsön a témában a
Testület.
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Dr. Süveges Árpádné: Benne kérdőjelek vannak. Dunaújváros nem megyeszékhely, ezt a
kórházat nem fogják fejleszteni. Dunaújvárosban több osztály nincs, amely Szekszárdon van.
Nem tud most jó szívvel dönteni, mert nem látja a lakosságnak mi a véleménye erről.
Dönthetünk Dunaújváros mellett, és ha jönnek a komplikáltabb dolgok, akkor mehetünk
Szekszárdra.
Keresztes Lajos: Olyan területeken tartoznánk csak Dunaújvároshoz, amely Dunaújvárosban
megvan. A bonyolultabb kezelések Szekszárdon történnének.
Hogy mi lesz a dunaújvárosi kórház jövője, azt nem tudja.
Most hozzuk meg ezt a döntést és ha valami más vélemény lenne, akkor ezt a döntést még
módosítani tudjuk.
Bárdos Lászlóné dr.: Ezzel kiegészíti a határozatot.
Takács Zoltán: Meghozhatjuk ezt a döntést, hogy a közelség miatt legyen Dunaújváros és
fogadjon bennünket Szekszárd is, aztán majd meglátjuk.
Horváth Zsolt: Életbe lép a betegirányítási rendszer, ami mindendit a lakhelye szerint elindít
valamilyen ellátási útfonalon. Hozhatnak határozatot, de szerinte a felsőbb rendszerek ezt nem
biztos, hogy elfogadják. Veszteni valónk a döntéssel nincs.
Keresztes Lajos polgármester a módosított határozati javaslatot, amely az alábbi,
megszavaztatta:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2007.(II. 27.) KT határozatát
és a 143/2007.(VIII. 07.) KT határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra a tényre, hogy az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII tv. módosítását a
parlament napirendjére tűzte - ismételten megtárgyalta a város egészségügyi ellátásával
kapcsolatos azon kezdeményezését, miszerint a jelenleg szabályozásnak megfelelően a város
továbbra is a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Kht. fekvőbeteg-ellátási körzetéhez
tartozzon, és csak azon szakellátás tekintetében tartozzon a Tolna megyei Balassa János
Kórház ellátási körzetébe, amely szakterület a dunaújvárosi kórházban nem működik.
A Képviselő-testület a városlakók ellátási érdekeit figyelembe véve kéri, hogy a település
továbbra sem a 60 km-re lévő Szekszárdi Balassa János Kórházhoz, hanem a 20 km-re fekvő,
az ANTSZ honlapján közzétett, a fekvő betegellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi
ellátási kötelezettségi listája szerint a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházhoz tartozzon.
Dunaföldvár Város Önkormányzata ezen határozatával – hivatkozással a 2012. július 1-jén
hatályba lépő eljárásjogi rendre – megkeresi az ÁNTSZ Országos Tiszti-főorvosi Hivatal
Egészségügyi Igazgatási és Jogi Főosztályát.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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108/2012.(IV.24.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2007.(II. 27.) KT határozatát
és a 143/2007.(VIII. 07.) KT határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra a tényre, hogy az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII tv. módosítását a
parlament napirendjére tűzte - ismételten megtárgyalta a város egészségügyi ellátásával
kapcsolatos azon kezdeményezését, miszerint a jelenleg szabályozásnak megfelelően a város
továbbra is a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Kht. fekvőbeteg-ellátási körzetéhez
tartozzon, és csak azon szakellátás tekintetében tartozzon a Tolna megyei Balassa János
Kórház ellátási körzetébe, amely szakterület a dunaújvárosi kórházban nem működik.
A Képviselő-testület a városlakók ellátási érdekeit figyelembe véve kéri, hogy a település
továbbra sem a 60 km-re lévő Szekszárdi Balassa János Kórházhoz, hanem a 20 km-re
fekvő, az ANTSZ honlapján közzétett, a fekvő betegellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
területi ellátási kötelezettségi listája szerint a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházhoz
tartozzon.
Dunaföldvár Város Önkormányzata ezen határozatával – hivatkozással a 2012. július 1-jén
hatályba lépő eljárásjogi rendre – megkeresi az ÁNTSZ Országos Tiszti-főorvosi Hivatal
Egészségügyi Igazgatási és Jogi Főosztályát.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
26. Egyebek
►Kiss Lajos Csaba: Megkérdezte, mikor történik az utak téli felfagyásának a kijavítása?
Korábbi években ez márciusban megtörtént.
Lajkó Andor: A kátyúzási szerződést megkötötték. Felmérték a kátyúkat. A jövő héten
megkezdik a munkát a város területén.
►Jákli Viktor: Annak ellenére, hogy ennyit foglalkoztunk az erdővel, most a hétvégén ismét
történt egy erdőtelepítés. Fényképekkel alátámasztva felkeresik a jegyzőt, hogy a törvény
erejével lépjen fel.
Keresztes Lajos: Jogi állásfoglalást kértek a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti
illetékesétől is. Eddig egymással ellentétes állásfoglalásokat kaptak.
A mai vagy a holnapi napra ígérték az állásfoglalást a Vidékfejlesztési Minisztériumból.
Egyáltalán jogunk van-e lépni? Várják meg az állásfoglalást.
►Dr. Süveges Árpádné: Több lakos jelezte, amikor megkérdezte a dunaújvárosi
DUNANETT Kft-t, lesz-e lomtalanítás, azt a választ kapta, nem lesz, mert lehet, hogy
megszűnik a szerződés? Mit tudunk erről?

39
Keresztes Lajos: Elmondta. a polgárdi székhelyű Közép-Duna Vidéki Regionális
Hulladékgazdálkodási rendszerből, ha akarnánk sem tudnánk kilépni, ugyanis megkapták a
működéshez szükséges engedélyt.
A Megyei Kormányhivatal hiányosságot tapasztalt a hulladékgazdálkodást tartalmazó helyi
rendeletünk ide vonatkozó részében. A hiányosságok feldolgozására egyeztetést javasolt a
jegyző asszony a DUNANETT kft. vezetőjével, Rosta Gyulával. Ez az egyeztetés megtörtént.
Kaptak egy megújított szerződés tervezetet.
Bárdos Lászlóné dr.: Amikor megérkezett a Kormányhivataltól a helyi rendeletünkre a
törvényességi észrevétel, egyeztettek házon belül, írásban megkeresték a DUNANETT Kft-t,
adjon választ a kérdésekre, a törvényességi észrevételből azokra, amelyek őket érintik.
Tegnap Rosta Gyula igazgató elhozta a közszolgáltatási szerződést, melyet a Közép-Duna
vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás kötött a szolgáltatóval. E szerződés értelmében
Dunaföldváron továbbra a DUNANETT kft. szolgáltat. Ebbe már nincs beleszólásunk.
A helyi szerződés mellékletébe még bele lehet rakni a helyi specialitásokat, többek között a
lomtalanítást is. Erre az évre a lomtalanítást már nem akarja a DUNANETT kft. bevállalni,
mert erre szerintünk nincs kapacitásuk.
A díjak vonatkozásában is még vannak nyitott kérdések.
Dr. Révész Judit: A helyi rendeletben elfogadott szemétszállítási díjra vonatkozó „B”
változat a Miniszteri rendelet szerint törvénysértő, mert a rendelet előírja, hogy heti
rendszeres szemétszállítás kell. Teljesen át kell alakítani a díjtáblázatot, illetve a lakatlan
ingatlanok vonatkozásában is lesznek más szabályok. Teljesen fel fog borulni a jelenlegi
díjrendszer.
Az edények űrméretét is kifogásolta a Kormányhivatal, mert nálunk csak 1 féle van, a
jogszabály pedig előírja, hogy lehetőségként biztosítani kell a lakóknak, hogy
választhassanak, milyen űrtartalmú edényt akarnak. Ez is érinti a díjtáblázatot.
Keresztes Lajos: Amint megérkezik a DUNANETT Kft. anyaga, a Testület elé hozzák.
►Dr. Süveges Árpádné: A Kézilabda Szakosztály abban kérte a Testület segítségét,
kapjanak kedvezményt a tornacsarnok bérleti díjából. Az Önkormányzattól kapott támogatás
szinte a bérleti díjra elmegy.
Keresztes Lajos: A támogatást pontosan az ilyen költségekre adja az Önkormányzat.
Azt tudják tenni, hogy felemelik a támogatást. Kérdezzék meg mennyit szeretnének.
A következő ülésen dönthetnek erről.
Több napirendi pont nem volt, Keresztes Lajos polgármester a nyilvános ülést 17,50 órakor
bezárta.
k.m.f.

Keresztes Lajos
Polgármester
A jegyzőkönyvet hitelesítette: Horváth Zsolt képviselő

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

40

