Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 881-18/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 22-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
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 7 fő képviselő és a polgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Jákli Viktor képviselőt.
A napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatot tette:
21. napirendi pontként kerüljön felvételre a „Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés
támogatása” című előterjesztést,
22. napirendi pontként kerüljön felvételre a „Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében az Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati
felhívásra történő pályázat benyújtásáról”című előterjesztés,
23. napirendi pontként kerüljön felvételre a „Szilasi Ildikó kulturális antropológus Afrikaszakértő projekt támogatási felhívása”című előterjesztés,
Szó lesz a „Földváriak találkozójáról”.
Zárt ülésen beszélnek a DUNANETT Kft. anyagáról. Döntés a témában a júniusi ülésen
várható.
Horváth Zsolt: Szóbeli tájékoztatást kér erdő ügyben a múlt heti Mezőgazdasági Bizottság
bejárásáról.
Más javaslat nem volt.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:
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1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatról I. negyedéves jelentés, költségvetési
rendelet módosítása
● 2011. évi pénzmaradvány elszámolása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
3. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2011. évi munkájáról
Előadó: Varga Lajos ügyvezető
4. DDIF Zrt. beszámolója 2011. évi munkájáról
Előadó: Viczai János vezérigazgató
5. Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
6. Tandíjak és térítési díjak mértékének megállapítása az alapfokú művészeti oktatásban és a
szakképzésben
( 11/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása)
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
7. Helyi szociális rendelet módosítása és határozathozatal a Napsugár Integrált Szociális
Intézmény működésével összefüggésben
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
8. D-B-M MONI telephely megszüntetése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
9. D-B-M MONI Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
10. D-B-M MONI tagintézményekben a bölcsődei, óvodai és általános iskolai
csoportjai/osztályai számának meghatározása a 2012/2013. nevelési évre/tanévre
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
11. D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola osztályainak minimális létszám
meghatározása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
12. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
13. Beszámoló a családsegítő szolgáltatás 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Babits Józsefné DASZK vezető
14. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató
Szolgálat 2011. évi munkájáról
Előadó: Lipták Tamás szolgálatvezető
15. Beszámoló feladat-ellátási szerződés keretében végzett szociális alapszolgáltatási
tevékenységről (2011. év)
Előadó: Lipták Tamás részlegvezető

3
16. A dunaföldvári Partoldalak Kulturális Egylettel kötött megállapodás módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
17. Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulási Megállapodásának
módosítása
(Az anyagot a képviselők e-mailen kapták meg)
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
18. Szabadpiaci áram beszerzés 2013. évben
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
19. Oláh Ferenc Dunaföldvár, Kossuth L. u. 11. szám alatti lakos lakásvásárlási kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
20. Senator Gold Kft. kérelme bérbeadói hozzájárulás iránt Dfvár, Béke tér 1. szám alatti
üzlethelyiség bérleti jogának Royal-Vegas Kft-re történő átruházásához
Előadó: Keresztes Lajos polgármester

21. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
22. Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Óvodafejlesztés
című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásáról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
23. Szilasi Ildikó kulturális antropológus Afrika-szakértő projekttámogatási felhívása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
24. Egyebek

Zárt ülésen:
1. Együttműködési Megállapodás Bölcske szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. A dunaföldvári önkormányzati bérlakások lakói által benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
3. Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt: A 182/2011.(VIII.30.) KT határozat kapcsán megkérdezte, ha január 01-től
a hulladékgazdálkodási társulások is állami tulajdonba kerülnek, ez a földhasználati jog
automatikusan átkerül az új tulajdonosnak vagy erről a Testületnek majd döntenie kell újra.
Bárdos Lászlóné dr.: Valószínű, hogy jogutódlással továbbmegy ez a dolog.
Keresztes Lajos: Hozzátette, hogy a hulladékudvar megépült. A bejárás megtörtént.
Más hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
116/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 33/2011.(III.08.),7/2010.(II.02.),
1/2011.(III.29.), 173/2011.(VIII.30.),174/2011.(VIII.30.), 182/2011.(VIII.30.),
211/2011.(X.11.),230/2011.(XI.29.),71/2012.(III.20.), 252/2011.(XI.29.),
254/2011.(XI.29.), 268/2011.(XII.19.), 9/2012.(I.31.), 20/2012.(I.31.),
22/2012.(I.31.),23/2012.(I.31.),34/2012.(III.12.),38/2012.(III.06.),39/2012.(III.06.),
40/2012.(III.06.),41/2012.(II.06.),42/2012.(III.06.),43/2012.(III.06.),45/2012.(III.06.),
47/2012.(III.06.),50/2012.(III.06.),104/2012.(IV.24.),53/2012.(III.06.),103/2012.(IV.24.),
56/2012.(III.06.),57/2012.(III.06.), 67/2012.(III.06.),69/2012.(III.20.),74/2012.(IV.03.),
81/2012.(IV.11.),82/2012.(IV.11.),91/2012.(IV.24.),98/2012.(IV.24.),
100/2012.(IV.24.),32/2012.(III.02.),109/2012.(IV.24.),83/2012.(IV.11.), és a
114/2012.(IV.24.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatról I. negyedéves jelentés,
költségvetési rendelet módosítása
● 2011. évi pénzmaradvány elszámolása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
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Jákli János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2012. évi költségvetési rendelet 2. számú
módosítását, melyet a Képviselő-testületnek módosítás nélkül egyhangúlag elfogadásra
javasolt.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a 2012. évi költségvetési rendelet 2. számú
módosítását.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta a
rendeletmódosítást.
Az alábbi rendelet született:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012.(V.31. ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példányokat
Kormányhivatalnak.

2012.

június

1-jén

megküldtük

a

Tolna

Megyei

Keresztes Lajos: Ismertette a 2011. évi költségvetési zárszámadásról szól rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést.
Elmondta, egyeztetett a DBM-MONI főigazgatójával, melynek során arra jutottak, hogy a
2011. évi pénzmaradványból a tagintézményre jutó részből 4 millió forint pénzmaradványról
az intézmény le tud mondani azzal a megkötéssel, hogy októberben újra megnézik ez a döntés
következményeit. Bölcsődénél további leépítések várhatók, melyhez kihasználják a pályázati
lehetőségeket. Döntenek még a mai ülésen telephelyek felszámolásáról is, amely a nyár
folyamán történik. Októberben újra megvizsgálják e döntések milyen megtakarításokat
eredményeztek a város költségvetésének.
Petrovics Józsefné főigazgató: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a pályázati
pénzekről és a szakképzési hozzájárulásról semmiképpen nem tudnak lemondani, mert ezen
nem lehet spórolni. Vagy kifizetik arra a célra, amire kapták, vagy vissza kell fizetni az
államnak. A fennmaradó rész a 3.987 e forint a számlák kiegyenlítésére kellett volna. Ha
bezárnak intézményt, annak a megmaradó dologi kiadásai kompenzálhatják ezt.
A háromnegyed év lezárása után nézzék meg, hogyan állnak.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottsági ülésen a pénzmaradvány felhasználása hosszas vitát
váltott ki. A pénzmaradvány felosztása azt is előre vetítette, hogy a három település között –
Madocsa- Dunaföldvár-Bölcske viszonylatában közös finanszírozás esetében egyezetés
szükséges. Készült egy a terv, amely szerint normatíva lehívásokkal számolt a három
település, de a valós normatíva ehhez képest kevesebb lett.
Kért a bizottság arra vonatkozóan adatokat, hogy a túlfinanszírozási összegek kerüljenek
vissza Dunaföldvárra.
Keresztes Lajos: A jövő héten iskola fenntartási társulási ülés lesz, melyen erről is
tárgyalnak majd. Addigra megkapják az anyagokat.
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Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta
rendeletmódosítást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta.

a

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
9/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet aláírt példányait 2012. június 1-jén postai úton megküldtük a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak.
3. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2011. évi munkájáról
Előadó: Varga Lajos ügyvezető
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Varga Lajos A DUNAVÍZ Kft. ügyvezetője: Elmondta, a Felügyelő Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést. Új információval nem tud szolgálni.
A lakosság tájékoztatására el kell mondani, a jövő évben az üzemeltetésben változások
várhatók.
Elmondta még, a Kft. az elfogadott üzleti tervnek megfelelően gazdálkodott. Az új
célfeladatokat a társaság időarányosan teljesítette. Valamennyi jogos fizetési
kötelezettségének eleget tett. A negatív eredmény a gazdálkodásukat nem befolyásolta.
Hangsúlyosan került előtérbe a Pénzügyi Bizottsági ülésen és a Felügyelő Bizottsági ülésen is,
hogy nagyon jelentős mértékű a kintlévősége a társaságnak, annak ellenére, hogy a
lehetőségekhez képest minden eszközt megragadnak ezek behajtása érdekében. Hosszú távon
nem tartható, hogy nem tudják beszedni a díjakat.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámoló elfogadását.
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Testületet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
117/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló
DUNAVÍZ Víz és Csatornamű Kft. 2011. évi mérlegét és eredmény kimutatását megismerte,
azt 116.086 e Ft. mérlegfőösszeggel és –1.168 e Ft. adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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4. DDIF Zrt. beszámolója 2011. évi munkájáról
Előadó: Viczai János vezérigazgató
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Viczai János a Zrt. vezérigazgatója: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ígéretet tett arra, hogy
az áram- és gázszámlák miatt eltérést pontosítja. Az áram felhasználás díja közel 300 ezer Fttal kevesebb lett, viszont a gázszámlák a 2010. évi szinten maradtak, sajnos nem volt
megtakarítás.
A könyvvizsgálói jelentés elkészült.
A fürdő állapotára nagyon ráfér a felújítás. Szeretné, ha még ebben az évben elkezdődne ez a
munka
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a mérleget, melyet elfogadásra javasolt a
Képviselő-testületnek.
Jankó Zoltán könyvvizsgáló: Ismertette a könyvvizsgálói jelentést.
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatott.
A Képviselő-testület i igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
118/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 2011. évi mérlegét és eredmény kimutatását
megismerte, azt 128.646 e Ft. mérlegfőösszeggel és –7.205 e Ft. adózás előtti eredménnyel
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

5. Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Elmondta, miközben megszavazzák ezeket a hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket,
gyakorlatilag azonnal büntethetővé teszik azokat a tényállásokat, amelyek korábban
büntethetők voltak. Nem tehetjük meg, hogy 1 hónapig ne tudjunk szankcionálni.
Bárdos Lászlóné dr.: Időközben a szabálysértési jogszabályok is megváltoztak és most jelent
meg az a törvénymódosítás, ami lehetővé teszi, hogy ha a rendeleteinkből a szabálysértési
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részeket kiszedjük, akkor helyette a Képviselő-testület tehet olyan meghatározásokat, hogy mi
a tiltott, közösség ellenes magatartás Dunaföldváron.
Ha most elfogadja a Képviselő-testület a törvényben előírt, kötelezően beterjesztendő
rendelet-módosítást, tulajdonképpen üresen maradnak a rendeleteink, nem lehet
szankcionálni, nem lehet büntetni.
Ami eddig szabálysértési tényállás volt a mi rendeleteinkben, ha azokat tiltott,
közösségellenes magatartásként visszarakjuk, akkor közigazgatási bírságot vethetünk ki az új
KET módosítás alapján.
Azt megteheti a Testület, hogy most nem dönt a rendeletek módosításáról, de attól a
rendeleteinknek szabálysértési szankciója a törvény erejénél fogva nincs.
Dr. Révész Judit: Időben nem tud a Testület most dönteni, mert erről új rendelet
beterjesztése szükséges- ezt elő kell készíteni és meg kell gondolni, hogy mi minősüljön
„tiltott, közösségellenes magatartásnak” - amely határozatlan jogfogalom, nincs értelmező
rendelkezés erre a törvényben. A 2012. május 31-ei – hatályon kívül helyezési - határidőt
tartani kell. Az új rendelkezésekről a júniusi testületi ülésen tudnának dönteni.
Takács Zoltán: A jegyzővel ért egyet abban, hogy egyidőben kell a két rendeletalkotást
elvégezni, hogy ne ürüljenek ki a rendeletek, és ne maradjanak szankció nélkül a helyi
rendeletekben meghatározott szabályszegések. Ezt az előterjesztést így, ebben a formában
nem javasolja elfogadásra a Testületnek.
Dr. Révész Judit: Sajnos a május 31-ei határidő köti a Testületet, mivel törvény írja elő azt.
Jákli Viktor: A Takács Zoltán képviselő véleményével ért egyet, most nem javasolja a az
előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását, legfeljebb május 31-ig a Testület tart egy
rendkívüli ülést emiatt.
Jákli János: A törvényi határidő köti a Testületet, ezért javasolja, hogy május 31-ei hatállyal
kerüljenek ki a szabálysértési tényállások a rendeletekből, javasolja a benyújtott előterjesztés
és a rendelet-tervezet elfogadását, majd a Kormányhivataltól állásfoglalás kérése után
javasolja akár rendkívüli ülésen május 31-ig napirendre tűzni az új rendelet-tervezetet.
Horváth Zsolt: Az Ügyendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
A Bizottságnak mérlegelési jogköre nem volt.
Egyetértett Jákli János javaslatával, azt támogatja.
Keresztes Lajos: Jákli János képviselő javaslatát tette fel szavazásra, az előkészített
rendelet-tervezetet megszavaztatta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről

Aláírt rendeleti példányokat postai úton 2012. június 01-jén
Kormányhivatalnak.

megküldtük a Tolna Megyei
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6. Tandíjak és térítési díjak mértékének megállapítása az alapfokú művészeti
oktatásban és a szakképzésben
( 11/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása)
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Varga Vilmosné oktatási ügyintéző: Elmondta, az Oktatási Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, azt változtatás nélkül elfogadásra javasolta.
Dr. Süveges Árpádné: Jó ötletnek tartaná, hogy a város honlapján közérdekű információként
megjelenne a rendelet.
Jákli János képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő képviselő és polgármester
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
azt elfogadásra javasolta.
Keresztes Lajos: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Megszavaztatta az előerjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
a szakképzésben és az alapfokú művészeti oktatásban fizetendő
költségtérítés és térítési díj megállapítás szabályairól szóló
11/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aláírt rendeleti példányokat postai úton 2012. június 01-jén megküldtük a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak.
Jákli János képviselő visszatért az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
7. Helyi szociális rendelet módosítása és határozathozatal a Napsugár Integrált
Szociális Intézmény működésével összefüggésben
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Révész Judit: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat, a határozati
javaslatot és a rendelet-tervezetet.
Dr. Süveges Árpádné: A Szociális Bizottsági ülésen vita volt az önköltség számítással
kapcsolatosan. Az intézményvezető ígérte, hogy átnézik a számításokat.
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Dr. Révész Judit: A most beterjesztett rendelet-tervezet már az új számításokkal készült.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság megvitatta az előterjesztést,
melyet elfogadásra javasolt.
Keresztes Lajos polgármester először a rendelet-tervezetet szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példányokat postai úton 2012. június 1-jén megküldtük a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak.
Ezután Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A határozati javaslat 1./ pontját a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
A Képviselő-testület a határozati javaslat 2./ pontját 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Az alábbi határozat született:
119/2012.(V.22.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. § (3) bekezdés
d) pontja alapján a Napsugár Integrált Szociális Intézmény Érdek-képviseleti Fórumába
Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint fenntartó részéről dr. Süveges Árpádné bizottsági
elnököt delegálja.
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint fenntartó nevében a Napsugár Integrált Szociális
Intézmény keretén belül működő Tanyagondnoki Szolgáltatás 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet
8. melléklete szerinti tevékenységnaplójának „szolgáltatást igénybevevők aláírása” oszlop
vezetésének mellőzését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

8. D-B-M MONI telephely megszüntetése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Keresztes Lajos: Részletesen ismertette az előterjesztést.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság megvitatta a kérdést. Sajnálatos módon a
gyermeklétszám folyamatosan csökken, ezért át kell szervezni az intézmények működését.
Ebbe a folyamatba illeszkedik bele az is, hogy a Bölcsődében 1 csoport további
megszüntetése lesz szükséges.
A Kossuth L. u. 4. sz. alatti óvoda épület hátsó részében marad 1 óvodai csoport. Az
óvodaépület elválasztás és a fűtés kialakítása 1 óvodai csoport számára 50.000.- Ft. átalakítási
költséggel járna a főigazgató asszony által készített kimutatás szerint.
A Templom u. 32. sz. alatti iskola átszervezésére az iskola részéről zökkenőmentes lesz.
A Bizottság javaslata az, hogy a Templom u. 32. szám alatti telephely kerüljön
megszüntetésre.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Elmondta, a megüresedő Templom u. 32. sz. alatti épületre pénzügyi elemzést kell készíteni.
A z épület hasznosításából származó valamennyi bevétel a központi költségvetés részévé
válik. A bevétel a városé, de csak közoktatási célokra használhatja. Mielőtt az épülettel bármit
kívánnánk kezdeni, az elemzést el kell végezni, utána hozhatunk olyan döntést, ami a
városnak kedvező.
Keresztes Lajos: A befolyt bevételt fejlesztésre fordíthatja az iskola.
Takács Zoltán: Olyan törvényi intézkedésekre számít, amely lehetővé teszi az ingatlanok
értékesítését.
Jákli Viktor: A Templom u. 32. épület kapcsán, beszélgetve a helyi katolikus egyházközség
vezetőjével Petkó Tamással, kiderült, hogy ez az épület az egyházi kárpótlási folyamatban
nem vett rész. Valamilyen úton szeretnék ezt az épületet az egyház birtokába visszajuttatni.
Keresztes Lajos: Hozzátette, azok az ingatlanok nem kerültek be a kárpótlása, melyeket nem
kértek.
Takács Zoltán: A felhalmozási kiadások részletezése rovatában szerepel, hogy nagyüzemi
sütő vásárlása történt az új iskola számára. Egy sütő már az iskola építésekor beépítésre
került. Véleménye szerint akkor elhibázott tervezés történt, hogy új sütő vásárlására került
sor. Külsős szakértőt szeretne megbízni, hogy az eredeti vagy a módosított tervekkel járja
körbe az új iskolát. A számítások szerint pár év múlva ebbe az egy iskolába fog járni minden
gyerek Dunaföldváron. Nem biztos, hogy oktatásra alkalmas lesz ez az intézmény, mert
látható és nem látható hiányosságok keletkeznek. 10 év múlva ne legyen az a probléma, hogy
kit érnek el, ki a felelős, ki fizessen a hiányosságok tekintetében.
Ennek az iskolának a fűtése egy vagyon. Alternatív fűtési rendszer bevezetéséről is volt szó,
ami elmaradt. Itt lenne az idő, hogy gondolkodjanak erről is. A gáz nem lesz olcsóbb.
Áttekintő vizsgálatot szeretne az iskola vonatkozásában, hogy a kivitelezési munkák a
terveknek megfelelően készültek-e el.
Keresztes Lajos: Az iskolaépület hiányosságairól kimutatást kért a főigazgatótól, amit meg is
kapott. A szünetben a képviselők rendelkezésére bocsátja.
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Petrovics Józsefné: Az éves bejáráson Szabó Miklóssal ketten vettek részt. Hiányolta akkor
is, hogy önkormányzat részéről nem volt jelen senki.
Amikor a konyhát berendezték, egy bizonyos összeg állt rendelkezésre, melybe a sütő
megvásárlása nem fért bele, ezért kénytelenek voltak átvinni a 25-30 éves elektromos sütőt.
Sok a probléma vele, sokszor nem működik, ezért kérte a Képviselő-testület engedélyét a
cseréhez. A héten beállítják az új sütőket.
Elmondta még, a Templom u. 9-be marad a Szakiskola egy része, a 3 alsós csoport és a
zeneiskola egy része.
A Templom 32.-ben van a szakiskola tankertje, oda a továbbiakban is be kell menniük. Nem
tudja erre, hogy lesz mód?
Dr. Süveges Árpádné: Nagy igazságok vannak abban, amit Takács Zoltán képviselő társa
mondott. Messze van az új iskolaépület a rendeltetésszerű használattól. Abban a konyhában
dolgozni egy művészet. Alapvető hiányosságok vannak. A hátsó teraszt be kellene építeni.
A hűtőszekrények nem férnek el. Az irodahelyiség is nagyon pici.
Itt az ideje annak, hogy a hiányosságokat áttekintsék, a problémák ne 5 év múlva derüljenek
ki és futhatunk a pénzünk és a probléma után.
Jákli Viktor: Tervegyeztetésen részt vett ő is a Hivatalban annak idején. Már akkor
javasolták a tervezőnek, hogy a falakat rakják kijjebb, mert kicsi a hely. Akkor megegyezés
született erről és mégis kicsi lett a konyha, nem tették át a falakat.
Az alternatív fűtésről is döntöttek nyílt testületi ülésen, mégsem lett megcsinálva.
Indokolt, amit Takács Zoltán képviselő mond. Pótolják minél előbb a hiányosságokat.
Lajkó Andor: Az egy éves bejáráson a Hivatal nem képviseltette magát. Ez egy kiemelt
uniós beruházás volt. A bejáráson mindenféle szakma műszaki ellenőre részt vett. A műszaki
ellenőrnek az önkormányzat érdekét kell képviselnie. Ha a felmerült hiányosságok határidőre
nem készülnek el, azt a műszaki ellenőrnek kell jeleznie, és a Testület dönthet arról, hogy
polgári peres eljárás útjára tereli a dolgot. A műszaki hibákat ki kell javítani.
Keresztes Lajos polgármester az Oktatási Bizottság javaslatát tette fel szavazásra, amely az
alábbi:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó - a DunaföldvárBölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola dunaföldvári telephelyek
megszüntetéséről a következő döntést hozta:
1. Az önkormányzat 2012. augusztus 31-i határidővel a következő telephelyet szünteti meg:
- A Beszédes József Általános Iskolai Tagintézmény, Dunaföldvár, Templom utca 32.
telephelyet.
2. A Képviselő-testület megbízza az intézmény főigazgatóját, hogy a megszűnt telephelyen
levő iskolai osztályokat az intézmény szabad kapacitással rendelkező más telephelyei
keretében helyezze el, úgy hogy a tanítás 2012/2013-as tanévben rendben és szakszerűen
kezdődhessen meg.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
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120/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó - a DunaföldvárBölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola dunaföldvári telephelyek
megszüntetéséről a következő döntést hozta:
1. Az önkormányzat 2012. augusztus 31-i határidővel a következő telephelyet szünteti meg:
- A Beszédes József Általános Iskolai Tagintézmény, Dunaföldvár, Templom utca 32.
telephelyet.
2. A Képviselő-testület megbízza az intézmény főigazgatóját, hogy a megszűnt telephelyen
levő iskolai osztályokat az intézmény szabad kapacitással rendelkező más telephelyei
keretében helyezze el, úgy hogy a tanítás 2012/2013-as tanévben rendben és szakszerűen
kezdődhessen meg.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Petrovics Józsefné főigazgató
9. D-B-M MONI Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
121/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Alapító Okiratát a Képviselő-testület az
alábbiak szerint módosítja 2012. augusztus 01-i hatállyal.
Hatályba lépés: 2012. augusztus 01.
I.

Az alapító okirat 7. pontja Az intézmény gazdálkodási besorolása c. rész a következőre
módosul:
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.

14
II.

A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkozási jogviszony megjelölése 10. pont a következő módon változik:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ha egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény az
irányadó.

III.

A Tagintézmények, telephelyek 11. pont módosításai:
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény új telephely:
- 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23/B.
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény telephelynél cím változás:
- 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.
Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény új telephely:
- 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. – általános iskolai oktatás
(alsó tagozat)
Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény telephely törlése:
- 7020 Dunaföldvár, Templom utca 32. – általános iskolai oktatás
(alsó tagozat)
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény új telephely:
- 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 5. – Szakiskolai oktatás
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény telephely törlése:
- 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. – Szakiskolai oktatás
Madocsai Általános Iskola Tagintézménynél telephely törlése:
- 7026 Madocsa, Paksi utca 61. - Sportcsarnok

IV.

12. pont i) „Bölcsődei, óvodai, iskolai évfolyamok, osztályok száma
tagozatonként” változásai:

Bölcsőde Tagintézmény
Indítható csoport: 2 csoport

Férőhelyek száma: 28 fő

Eszterlánc Óvoda Tagintézmény
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 340 fő.
tanévenként indítható 12 csoport
Dunaföldvár, Jókai u. 7.
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19/23. B.
Dunaföldvár, József tér 9.
Dunaföldvár, Iskola u. 7.
Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4.
Összesen
Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény (telephelyváltozás)

110
30
85
85
30
340
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Alsó tagozat
Dunaföldvár, Püspök u. 1.
Dunaföldvár, Templom u. 9.
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23 A
Felső tagozat:
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23 A

180
110
160
390

Gyógypedagógia osztályok (alsó, felső)
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23 A

60

Összesen:

900

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

10. D-B-M MONI tagintézményekben a bölcsődei, óvodai és általános iskolai
csoportjai/osztályai számának meghatározása a 2012/2013. nevelési évre/tanévre
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Süveges Árpádné: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Oktatási
Bizottság elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
122/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó -, megtárgyalta a nevelési-oktatási
intézmények 2012. szeptember 1-től induló csoportjai/osztályai számának meghatározásáról szóló előterjesztést.
D-B-M MONI főigazgatója javaslata alapján, az alábbiak szerint engedélyezi a 2012/2013. tanévben
indítandó bölcsődei, óvodai csoportok és iskolai osztályok indítását:

I.
Dunaföldvár
Bölcsőde Tagintézmény:
Csoport
Várható létszám
2 csoport
28 fő
1 csoport létszáma átlagosan 14 fő
Csoport
Várható létszám
1. csoport
14 fő
2. csoport
12 fő
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény
Csoport: 12
Várható létszám: 311 fő

Várható létszám+SNI: 320 fő
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1 csoport létszáma átlagosan 25, 9 fő – SNI figyelembe vételével (26,66 fő)

Telephely
Jókai u.

József tér

Iskola u.

Csoport
4 csoport
kis csoport
vegyes csoport
vegyes csoport
vegyes csoport
3 csoport
kis csoport
középső csoport
nagy csoport
3 csoport
kis csoport
középső csoport
nagy csoport

Várható létszám
105 fő
26 fő
27 fő
26 fő
26 fő
78 fő
26 fő
26 fő
26 fő
75 fő
25 fő
25 fő
25 fő

+SNI
+ 2 SNI

+2 SNI

Várható létszám + SNI
107 fő
26 fő
27 fő
27 fő
27 fő
81 fő
27 fő
27fő
27 fő
78 fő
26 fő
25 fő
27 fő

1 csoport

27 fő

+1 SNI

27 fő

vegyes csoport

27 fő

+1 SNI

27 fő

1 csoport

26 fő

26 fő

vegyes csoport

26 fő

26 fő

Kossuth L. u.
19/-23/B

Kossuth Lajos
utca 4.

+ 1 SNI
+ 1 SNI
+ 3 SNI
+ 1 SNI
+ 1 SNI
+ 1 SNI
+3SNI
+ 1 SNI

A létszámban már szerepelnek azok a kisgyerekek (5 fő), akik 2012. szeptember 1- és december 31.
közötti időszakban töltik be a 3 éves korukat.

Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény
Osztály: 27+ 2 gyp. osztály
Évfolyam
1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

Várható létszám: 599+20 fő

Osztály
3 osztály
1.a

Várható létszám
64 fő
21 fő

1.b
1.c

21 fő
22 fő

4 osztály
2.a
2.b
2.c
2.d
3 osztály
3.a
3.b
3.c
3 osztály
4.a
4.b
4.c
4 osztály
5.a
5.b

87 fő
21 fő
23 fő
22 fő
21
75 fő
27 fő
22 fő
26 fő
75 fő
26 fő
23 fő
26 fő
86 fő
24 fő
22 fő

Várható létszám+ SNI+ BTM: 735 fő

+SNI +BTM
+2 SNI+2 BTM
+2 SNI – 3BTM (nem volt
meghatározva osztályra
lebontva)

Várható létszám +SNI +BTM
69 fő

+3 SNI +1 BTM

91 fő
21 fő
25 fő
23 fő
22 fő
81 fő
29 fő
25 fő
27 fő
89 fő
32 fő
26 fő
31 fő
107 fő
27 fő
26 fő

+1 SNI +1 BTM
+1 SNI
+1 SNI
+3 SNI +3BTM
+1 SNI +1 BTM
+1 SNI +2 BTM
+1 SNI
+2 SNI +12 BTM
+1 SNI +5 BTM
+1 SNI +2 BTM
+5 BTM
+1 SNI +20 BTM
+3 BTM
+1 SNI +3 BTM
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6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

5.c
5.d
4 osztály
6.a
6.b
6.c
6.d
3 osztály
7.a
7.b
7.c
3 osztály
8.a
8.b
8.c

20 fő
20 fő
87 fő
22 fő
22 fő
22 fő
21 fő
64 fő
21 fő
21 fő
22 fő
61 fő
20 fő
20 fő
21 fő

+9 BTM
+ 5 BTM
+1 SNI +15 BTM
+3 BTM
+1 SNI +2 BTM
+7 BTM
+3 BTM
+2 SNI+13 BTM
(nincs lebontva osztályokra)

29 fő
25 fő
103 fő
25 fő
25 fő
24 fő
26 fő
79 fő

+1 SNI +10 BTM
+6 BTM
+ 1 SMI (3 főként)
+4 BTM

73 fő
26 fő
22 fő
25 fő

Napközis csoport: 2 csoport
- 5. évfolyamos csoport: 20 fő
- 6-7. évfolyamos csoport: 21 fő
A gyógypedagógiai osztályok:
Osztály: 2 osztály Várható létszám: 20 fő

Csoport
1. csoport

Várható létszám
9 fő

2. csoport

11 fő

Várható létszám+SNI: 43 fő

+ SNI
+ 8 SNI – 2 fő
+ 1 SNI – 3 fő
+ 9 SNI - 2 fő
+2 SNI – 3 fő

Várható létszám+ SNI
19 fő
24 fő

Napközis csoport: a 2012/2013-eas tanévben 1 napközis csoport

Bölcske
Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény:
Óvoda
Csoport: 4 csoport

Várható létszám: 84 fő

Várható létszám+SNI: 87 fő

1 csoport létszáma átlagosan 21,75 fő
Csoport
1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport

Várható létszám
20 fő
25 fő
21 fő
18 fő

Általános iskola
Osztály: 9 osztály + 1 napközis csoport
fő

Évfolyam
1. évfolyam

Osztály
1 osztály

+ SNI +BTM
+ 1 BTM
+2 SNI

Várható létszám: 193 fő

Várható létszám
27 fő

+ SNI + BTM

Várható létszám + SNI
21 fő
25 fő
23 fő
18 fő

Várható létszám+SNI+BTM: 228

Várható létszám + SNI + BTM
27 fő
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2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

1 osztály
1 osztály
2 osztály
4.a
4.b
1 osztály
1 osztály
1 osztály
1 osztály

5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

21 fő
23 fő
34 fő
15 fő
19 fő
24 fő
25fő
18 fő
21 fő

+ 1SNI +3 BTM
+1 SNI +3 BTM
+2 SNI +8 BTM
+2 SNI +4 BTM
+ 4 BTM
+2 SNI +2 BTM
+2 SNI +6 BTM
+2 BTM
+3 BTM

25 fő
27 fő
44 fő
21 fő
23fő
28 fő
33 fő
20 fő
24 fő

Napközis csoport: a 2012/2013-as tanévben 1 napközis csoport

Madocsa
Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény
Csoport: 3 csoport Várható létszám: 67 fő Várható létszám + SNI: 68 fő
1 csoport létszáma átlagosan : 22,66 fő
1 csoport létszáma átlagosan 22,66 fő
Csoport
1. csoport
2. csoport
3. csoport

Várható létszám
21 fő
23 fő
23 fő

+ SNI
+ SNI

Várható létszám + SNI
22 fő
23 fő
23 fő

Madocsai Általános Iskola Tagintézmény
Osztály: 8 osztály + 2 napközis csoport + 1 tanulószoba
Várható létszám: 125 fő
Várható létszám+ SNI+ BTM: 146 fő
Évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

Osztály
1 osztály
1 osztály
1 osztály
1 osztály
1 osztály
1 osztály
1 osztály
1 osztály

Várható létszám
14 fő
15 fő
20 fő
15 fő
15 fő
14 fő
16 fő
16 fő

+SNI +BTM
+ 2 SNI

Várható létszám +SNI +BTM
16 fő
15 fő
25 fő
17 fő
22 fő
15 fő
18 fő
21 fő

+1 SNI + 4 BTM
+ 2 SNI
+7 BTM
+1 BTM
+2 BTM
+ 1 SNI+4 BTM

Napközis csoport: a 2012/2013-es tanévben alsó tagozaton 2 napközis csoport
Tanulószobai csoport: a 2012/2013-es tanévben felső tagozaton 1 tanulószobai csoport

D-B-M MONI

Csoportok/Osztályok

Várható létszám

Óvodák:
Általános iskolák:

462 fő
917 fő+20 fő=937
fő

Napközis csoportok száma
Tanulószoba

19 csoport
44 osztály+ 2 gyp.
osztály
5 + 1 gyp. csoport
1 csoport

Bölcsőde:

2 csoport

28 fő

Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester,

Petrovics Józsefné főigazgató

Várható
létszám+SNI+BTM
475 fő
1109 Fő
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11. D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola osztályainak minimális
létszám meghatározása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, ez az utolsó év, hogy a Képviselő-testület dönthet az
indítható osztályokról.
Az intézményvezetővel történt személyes egyeztetés eredménye az alábbi javaslat, melyet az
Oktatási Bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt.
„Az alábbiak szerint engedélyezi a 2012/2013. tanévben a gimnáziumi és a szakiskolai
osztályok indítását a D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola
Tagintézményben:
- 6 évfolyamos gimnázium (7. évfolyam) legalább 25 fő tanuló beiratkozása esetén,
- 4 évfolyamos gimnázium (9. évfolyam) legalább 23 fő tanuló beiratkozás esetén,
- 3 éves szakiskola (9. évfolyam) legalább 20 fő tanuló beiratkozása esetén,
- a szakmai képzés elméleti csoportjainak kialakítását legalább 16 fővel kell
megszervezni.”
123/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – megtárgyalta a
D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola tagintézmény 6 (7. évfolyam) és a 4
(9. évfolyam) évfolyamos, a szakiskola 3 éves (9. évfolyamos) 2012.szeptember 1-től induló
osztályainak minimális létszám meghatározásáról szóló előterjesztést.
Az alábbiak szerint engedélyezi a 2012/2013. tanévben a gimnáziumi és a szakiskolai
osztályok indítását a D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola
Tagintézményben:
- 6 évfolyamos gimnázium (7. évfolyam) legalább 25 fő tanuló beiratkozása esetén,
- 4 évfolyamos gimnázium (9. évfolyam) legalább 23 fő tanuló beiratkozás esetén,
- 3 éves szakiskola (9. évfolyam) legalább 20 fő tanuló beiratkozása esetén,
- a szakmai képzés elméleti csoportjainak kialakítását legalább 16 fővel kell
megszervezni.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Petrovics Józsefné főigazgató
12. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Keresztes Lajos: Javaslatot tett Takács Zoltán képviselő alpolgármesternek történő
megválasztására.
A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének Tóth
István képviselőt, tagjainak Horváth Zsolt képviselőt és Kiss Lajos Csaba képviselő javasolta.
Megszavaztatta javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
124/2012.(V.22.) 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
Keresztes Lajos polgármester a szavazás idejére szünetet rendelet el.
Szünet után:
Tóth István: Ismertette a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv alapján a szavazás
eredményét.
Keresztes Lajos: Megállapította, hogy Dunaföldvárnak továbbra sincs alpolgármestere.
Az alábbi határozat készült:
125/2012.(V.22.) 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
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv, illetve a nyilatkozatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
13. Beszámoló a családsegítő szolgáltatás 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Babits Józsefné DASZK vezető
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
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Dr. Süveges Árpádné: A Szociális Bizottság megismerte a beszámolót, azt elfogadásra
javasolta.
Babits Józsefné DASZK vezető: Ismertette az általa készített beszámolót.
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
126/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő szolgáltatás 2011.
évi tevékenységéről készült beszámolót megismerte és elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
14. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs
Támogató Szolgálat 2011. évi munkájáról
Előadó: Lipták Tamás szolgálatvezető
Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli Viktor: Elmondta, a Máltai Szeretetszolgálat és a Támogató Szolgálat között nagyon jó
az együttműködés. Az országos beszámolóba is kiemelt módon belekerül a szolgálat.
Elmondta még, a polgármester úrral a lehetőségek közé vették, hogy esetleg a Napsugár
Otthont vegye át a Málta.
Mivel a Málta egyház általi támogatása nem kőbe vésett, lehet, hogy jövőre megszűnik, ezért
nem mernek újabb intézménybővítésbe fogni. A miénkkel együtt még három szociális
intézményt utasítottak vissza az intézményi értekezleten.
Dr. Süveges Árpádné: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
A helyi televízióban szívesen látnának Lipták Tamás szolgálatvezetővel riportot a szolgálat
működéséről.
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadását megszavaztatta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
127/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Gondviselés Háza Sorstárs Támogató Szolgálata 2011. évi munkájáról készített
beszámolóját megismerte és elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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15. Beszámoló feladat-ellátási szerződés keretében végzett szociális alapszolgáltatási
tevékenységről (2011. év)
Előadó: Lipták Tamás részlegvezető
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Süveges Árpádné: A Szociális Bizottság megismerte a beszámolót, melyet elfogadásra
javasolt.
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadását megszavaztatta:
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
128/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és
Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Alapszolgáltatási Központ idősek szociális
alapellátására kötött feladat ellátási szerződés keretén belül 2011. évben végzett munkájáról
készült beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

16. A dunaföldvári Partoldalak Kulturális Egylettel kötött megállapodás módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a megállapodás
módosítást.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztett határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
129/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a használatában lévő
kábeltelevíziós csatorna vonatkozásában fennálló helyi műsorszolgáltatási jogának a
rendelkezésére bocsátásról (közszolgálati műsorok, hirdetmények, reklám) a PARTOLDALAK Kulturális Egylettel 313-20/2002. szám alatt a Képviselő-testület 2/2002.(I.22.)
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KT határozata alapján 2002. január 31-én megkötött szolgáltatási szerződést, melynek
módosítására a 125/2006.(VI. 26.) KT, a 165/2008.(IX.30.) KT és az 54/2012.(III.09.) KT
határozat alapján sor került, hivatkozással annak 10.1. pontjára – és figyelemmel a
közbeszerzési törvényre – közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:
1./ A Szolgáltatási Szerződés 10. pontja kiegészül az alábbiakkal:
„ A felek jelen szerződés időtartamát 2012. október 01. napjától - 20 hónappal- 2014. május
31-ig meghosszabbítják.”
2./ A Szerződés 2. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés új 2. melléklete lép.
3./ A Szerződés változásokkal nem érintett pontjai hatályban maradnak.
Határidő: A szerződés módosítására: 2012. június 05.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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2. melléklet
Dunaföldvári Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 2011.12.31-i leltár alapján:
Megnevezés
Kisértékű tárgyi eszközök:
Számítógép hangfal
Szg. Monitor
Lámpa ( 2 x 500 W)+állvány
Kamera lámpa ( HAMA 300 W)
Kábel TV csatorna/ AV
Kábel TV modulátor AV
DVD lejátszó
Szg. Egér
Szg. Billentyűzet
Szünetmentes áramforrás
Polc(álló)
Asztal
Függönytartó
Ülőke (bőr)
Forgószék
mikrofon
DVD felvevő pioneer
Nagy értékű tárgyi eszközök:
Számítógép P4
Szg. AMD XP 1800 MGHZ
Számítógép (+DVD-rom,+bill.+egér+memória 256 MB)
Szg. Monitor 19 „ LG
Szg. Monitor JVC 37 cm
Dig. Videomagnó (NV-DV 2000)
DV kamera (AG-DVC15 3CCD)
Videomagnó (Panasonic NV-HS 960)
Vágógép konfig.
Notebook ASUS A6M-Q091
Szellemi termékek:
Windows 98 szg. program
Photo News II. képújság szerkesztő program
PRO ONE CAPTURE CARD Kit ( video szerkesztő program)

Mennyiség (db)
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
3
1
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

17. Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
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Keresztes Lajos: Elmondta a kiküldött anyagból kiderül, hogy számos település csatlakozott
már ehhez a társuláshoz. A végső átalakulás december 31-ig kell, hogy lebonyolódjon.
Horváth Zsolt: A Duna túloldaláról 4 település csatlakozott ehhez a Társuláshoz. Van már
végrehajtási utasítás? Arról volt szó, hogy nem fogják a szigetszerű működéseket
engedélyezni, hanem területileg egységes társaságokat akarnak. Velük lehet szolgáltatási
egységként számolni?
Keresztes Lajos: Olyan jogszabály, amely tiltaná a szigetszerű működés nincs.
Megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
„1.Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sió és Duna-menti
Víziközmű Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását, valamint az egységes
szerkezetű Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási
Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tatalommal.
2. A Képviselő-testület hozzájárul azon önkormányzatok Első Magyar Önkormányzati
Víziközmű és Közszolgáltatási Társuláshoz való csatlakozásához, amelyek a csatlakozási
szándékot tartalmazó határozatukat 2012. május 31-ig meghozzák.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodásokat
aláírja. „
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
130/2012.(V.22.) KT.
határozat
1.Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sió és Duna-menti
Víziközmű Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását, valamint az egységes
szerkezetű Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási
Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tatalommal.
2. A Képviselő-testület hozzájárul azon önkormányzatok Első Magyar Önkormányzati
Víziközmű és Közszolgáltatási Társuláshoz való csatlakozásához, amelyek a csatlakozási
szándékot tartalmazó határozatukat 2012. május 31-ig meghozzák.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodásokat
aláírja.
Határidő: A határozat továbbítására 2012. május 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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18. Szabadpiaci áram beszerzés 2013. évben
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Lajkó Andor: Az Önkormányzat választása annyi, hogy 2013. január 1-től vagy visszalép
egyetemes szolgáltatói árszabásba, ami központilag fix áras szolgáltatás, vagy megpróbálja a
kétlépcsős közbeszerzési eljárást, ahol elég jelentős megtakarítást lehetett elérni.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság javasolta, amennyiben a kistérség nem indulna a
közbeszerzésen a polgármester mindenképpen kösse meg a szerződést.
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
131/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala és intézményei, Dunaföldvár Város közvilágítása
és a mikro térségi oktatási központ tekintetében továbbra is a szabad piacról szerzi be a
szükséges villamos energiát, közbeszerzési eljárás keretében, 2013. január 01-től 2013.
december 31-ig tartó időszakra, önállóan vagy kistérség keretében.
Hozzájárul a Sourcing Hungary Kft.-vel való megbízási szerződés megkötéséhez, egyben
felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

19. Oláh Ferenc Dunaföldvár, Kossuth L. u. 11. szám alatti lakos lakásvásárlási
kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
E napirendi pont keretében határozatot kell hoznia a Testületnek és a lakásrendelet
módosításáról kell rendeletet alkotnia.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolta az ingatlan
értékesítését a határozati javaslat „A” változatában rögzítettek szerint.
Keresztes Lajos polgármester először a határozati javaslat „A „ változatát szavaztatta meg.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
132/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Oláh Ferenc
Dunaföldvár Kossuth L. u. 11.II/2. szám alatti lakos által a dunaföldvári 1331/11/A/6. hrsz-ú,
összkomfortos, 1 szoba- konyhás, 38 m2 alapterületű önkormányzati bérlakásra tett vételi
ajánlatot - miszerint vételi ajánlatot tevő 4.256.000.- Ft vételár egyösszegű megfizetését
vállalja az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, mely vételárat értékbecslés támaszt
alá – elfogadja azzal, hogy 1.445.000.- Ft a telek, 2.811.000.- Ft a felépítmény értéke.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
A vevőt terheli az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség.
Határidő: 2012. június 05. az értesítésre
Szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére 2012.07.30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelet-módosítási javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletére illetve elidegenítésükre, valamint a lakás célú helyi
támogatásra vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet aláírt példányait külön levélben 2012. június 1-jén megküldtük a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak.
20. Senator Gold Kft. kérelme bérbeadói hozzájárulás iránt Dfvár, Béke tér 1. szám
alatti üzlethelyiség bérleti jogának Royal-Vegas Kft-re történő átruházásához
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztett javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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133/2012.(V.22.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a
Dunaföldvár Béke tér 1. szám alatti 122 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogának 2012.
06.01.-től – 2016.02.28.-ig a Senator Gold Kft.-ről (1181 Budapest Baross u. 12 képviseli:
Balogh János ügyvezető) a Royal-Vegas Kft.-re ( 8600 Siófok Szűcs M. u. 3. képviseli: Csanádi
Árpád ügyvezető) történő átruházásához a jogelőd szerződésében meghatározott – kivéve a
bérleti jogviszony időtartama- feltételekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: a bérleti szerződés megkötésére 2012. 05.31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

21. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kovács Anikó pályázatíró: Ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
134/2012.(V.22.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
helyi közösségi közlekedés támogatására támogatási kérelmet nyújt be, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter 25/2012. (V.09.)
NFM rendeletében foglaltak szerint elkészített támogatási kérelem benyújtásával
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösségi
közlekedés támogatásáról szóló 25/2012.(V.09.) NFM rendelet alapján nyilatkozik,
hogy
-

-

a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a
2011. évben 4 000 e Ft összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással járult hozzá,
a helyi közlekedést 2012. január 1-től 2012. december 31-ig folyamatosan
fenntartja,
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-

az önkormányzat a 2004. évi XXXIII. tv. az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításáról 17. § (5) bekezdése alapján pályázati eljárás nélkül a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a
közszolgáltatási szerződést 2004. november 11.-én a GEMENC VOLÁN
Autóbuszközlekedési Zrt.-vel, mint e célra alapított gazdálkodó szervezettel, mely
alapítása óta végzi a menetrend szerinti személyszállítást Tolna megyében.

Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: 2012. június 8. (benyújtási határidő)
22. Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Óvodafejlesztés
című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásáról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Kovács Anikó pályázatíró: Részletesen ismertette a pályázatot.
Jákli János: Megkérdezte a pályázat utófinanszírozású, vagy folyamatos?
Kovács Anikó: Elmondta, ezeknél a pályázatoknál előleg igénybe vehető, ami kb. 25-30 %.
A többi valószínűleg utófinanszírozású lesz.
Horváth Zsolt: Mennyi az összeg és mire pályázunk?
Keresztes Lajos: Egy huszonvalahány milliós eszközbeszerzésért megéri-e? Sok a nyitott
kérdés.
Azt javasolta, rendkívüli ülés keretében döntsenek a kérdésben.
Jákli János: Ő is egyetért azzal, hogy rendkívüli ülésen döntsenek erről, addigra a pályázatíró
kolléga részletesen kidolgozza, hogy mire és milyen összegre pályázunk és beszerezzük azt az
információt az érintettektől, hogy ezt a tanfolyamot tényleg igénylik-e és bevállalják az
intézmény dolgozói.
Tóth István: Kérdezzék meg azokat a tanárokat, akik már rész vettek hasonló képzésen, hogy
mik a tapasztalataik, hasznos volt-e?
Keresztes Lajos megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e azzal, hogy erről a kérdésről
rendkívüli ülésen döntsenek.
Minden képviselő és a polgármester is egyetértett azzal a javaslattal hogy május 31-ig
összehívásra kerülő rendkívüli ülésen döntsenek erről a pályázatról.
23. Szilasi Ildikó kulturális antropológus Afrika-szakértő projekt támogatási felhívása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
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Keresztes Lajos: Elmondta a Művelődési Központ igazgatója által benyújtott írásos anyagot.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság egységesen támogatta ezt a kérést, annál is
inkább, mivel Dunaföldvár Magyar László kapcsán erősen kötődik ezekhez az Afrika
kutatásokhoz. Saját érdekünk miatt is szükséges, hogy támogassuk.
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester először arról szavaztatott, adjon-e
Testület, hogy 150.000.- Ft. támogatást ehhez az expedícióhoz.
Megállapította, hogy ezt a javaslatot 4 fő képviselő támogatta, 4 fő képviselő nem támogatta.
Határozat a témában nem született, a kérés nem kapott többségi támogatást.
24. Egyebek
► Keresztes Lajos: Döntést nem igényel, de a képviselők megkapták a Tiszaföldváron
augusztus 18,19, 20-án megtartásra kerülő Földváriak találkozója rendezvény tervezett
programját.
Kérte, akik szeretnének részt venni a rendezvényen, jelezzék.
Jákli Viktor: Ajánlja ezt a rendezvényt, mert az ilyen apró közösségek összefogása nagyon
fontos. Kérte képviselő társait vegyenek részt ezen a programon.
► Jákli Viktor: Elmondta, a Mezőgazdasági Bizottság 2012. május 16-án bizottsági ülés
keretében határszemlét tartott. Bejárták Szt. Antal hegy, Szivács, A. Öreghegy területeket.
Az Antal hegyben az első két dűlővel nem volt semmi probléma, 1 friss erdőtelepítést láttak,
melynek kivágását kezdeményezik a jegyzőnél.
A Bizottság úgy gondolja, alapvető feladata a gyümölcsösök, szőlők megvédése. Az Antal
hegy külső dűlőjében már vannak erős erdők, melynek kivágását már nem javasolják. Az
Antal hegy külső dűlőjének közepén 12 művelt szőlő van, ezek megvédését mindenképpen
javasolják. E területen 1 parlagterület van, melynek tulajdonosát fel kellene szólítani, hogy
rendezze a területét.
A Szivácsban és az A. Öreg-hegyen majdnem minden területet megtekintettek, arra jutott a
Bizottság, hogy ezen a területen erdőtelepítést nem támogat.
Az nem etikus, hogy valaki két megművelt terület közé erdőt telepít.
Ez a terület jó adottságokkal rendelkező, fagymentes terület, ide nem szabad erdőt telepíteni.
Külön megbeszélés tárgya Lajkó Ferenc által telepített erdő, mert ott egy egységes
birtoktestbe van telepítve az erdő. A Bizottság úgy döntött, ha Lajkó Ferenc ezt bekeríti,
akkor az maradhat, mert saját birtokát használja el, szomszédokkal nem érintkezik.
Az utóbbi időben feljelentések érkeztek, érdekes módon olyanok jelentették fel a szomszédot
erdőtelepítés kapcsán, akik maguk sem rendeltetésszerűen használják az ingatlanukat.
Agrárkamarai hírlevél kapcsán jutott a tudomásukra, hogy az MVH megkezdte a
határszemléit. Az ellenőrzés fő célja a művelési ág betartása.
Elmondta még, május 16-án részt vett a Duna-Sió Vízitársulat Közgyűlésén, ahol érdekes
dolgok kerültek napvilágra, miszerint a Társulat állami támogatása elapadt. 2 évvel ezelőtt
megszűnt a vízi társulási hozzájárulás, most a társulat elnöke javasolta újra a vízi-társulati díj
bevezetését, ami hatalmas felháborodást keltett. Felhívta ennek a veszélyét, mert a
legközelebbi, októberi ülésen a Sárköz 100 %-ban képviselteti magát, bizony
megszavazhatják a díjat.
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Nekünk nem érdekűnk a díj újra bevezetése, mert az erdőkaszáláson kívül semmit nem
végeznek el nálunk.
A kanacsi árok 3-4 éve iszappal telített, most ennek a kikotrása horribilis összeg lenne. Az
ígéret szerint az ebben illetékes mérnök kijön a területre és felméri ez mekkora és hány forint
értékű munka. Ezekre a munkákra állítólag biztosítanak fedezetet.
Keresztes Lajos: Nem tud jogszabály módosításról, hogy bárki engedélyezte volna a Vízi
Társulat részére a díj újra bevezetését.
Horváth Zsolt: Aggodalma az irányú, hogy a Jákli Viktor által felvetett folyamat
eredményeként olyan erdők kivágást is elrendelték, melyek már több éve megvannak szépen
ápolt területeken. Nem osztja azt az aggodalmat, hogy a szomszédok gazdálkodását teljes
mértékben ellehetetlenítik.
A zártkertekben fásításokat hajnak végre, a tulajdonosok nem hagyják ott parlagon a területet.
Azzal egyetért, hogy határozzák meg azokat a területeket, ahova lehessen erdőt telepíteni
négyzetméter korlát nélkül. Módosítsák az övezeti besorolásokat.
Vizsgálják meg, hogy azok az erdők, melyek nem zavarják a szomszédos területek művelését,
hogyan maradhatnának meg.
Keresztes Lajos: Jövőre vonatkozó javaslatok vannak. Már márciusban is jelezte, hogy 8-10
hónapos folyamatok zajlanak. Központilag meg fogják majd határozni, hogy hol lehet és hol
nem lehet erdőt telepíteni. Ha a rendeletet módosítanánk is, azt nem befolyásolja a központi
szabályozást.
Jákli Viktor: Felvetődött az is a Bizottsági ülésen, igaz eredetileg az ő ötlete volt, mi lenne,
ha az ingatlan felvásárlások élére az önkormányzat állna.
Nagy a felelősségünk, mert 30-40 évre meghatározzuk, hogy hogyan nézzen ki a határ. Ha
nem szabunk gátat az erdőtelepítésnek, akkor lehetetlen lesz szőlőt termelni ezeken a
területeken.
Keresztes Lajos: Véleménye szerint, ha az Önkormányzat állna az ingatlan felvásárlások
élére, az konfliktusokhoz vezetne.
Több napirendi pont nem volt, Keresztes Lajos polgármester a nyilvános ülést 18:23 órakor
bezárta.
k.m.f.

Keresztes Lajos
Polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Jákli Viktor képviselő
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