Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 245-4/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. február 19-én (kedden ) 1800 órakor
megtartott Közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli János képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Jelen voltak még: A Polgármesteri Hivatal részéről a jelenléti íven felsoroltak.
A lakosság köréből megjelent: 18 fő.
Horváth Zsolt polgármester: Köszöntötte a fórumon megjelenteket, illetve azokat, akik a
televízió képernyőjén keresztül élőben követik az eseményeket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület részéről 7 fő képviselő és a polgármester van jelen.
Jákli Viktor képviselő előre jelezte, hogy betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen.
A jegyzőkönyv vezetésére Barina Gyuláné köztisztviselőt kérte fel, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Kiss Lajos Csaba képviselőt.
Napirendre vonatkozó módosító javaslat nem volt.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, és az alábbiak szerint elfogadta a fórum
napirendjét:
1. A 2013. év új feladatai:
- költségvetés
- pályázati lehetőségek
- fejlesztési tervek, lehetőségek
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2. A lakosság közérdekű kérdéseire válaszolnak:
a képviselők, a jegyző, a hivatal irodavezetői és a polgármester
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Horváth Zsolt polgármester: A fórumot élőben közvetíti a kábel televízió és a kérdések
telefonon történő feltevésére is van lehetőség a képernyőn látható telefonszámon.
Elsőként a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a
Képviselő-testület I. fordulóban megtárgyalta a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet.
Áttekintették, hogy milyen bevételek realizálódhatnak, miből tudunk gazdálkodni, melyek
azok a területek, ahonnan plusz forrásokat lehetne bevonni a gazdálkodásunkba.
2013. január 1-jétől megkezdték munkájukat a Járási Hivatalok, amely a közigazgatás
területén hozott változásokat. A Okmányiroda az eddigi szokás módon működik tovább itt
helyben. 11 álláshely került átvitelre az Önkormányzat dolgozói közül.
A másik nagy változás az iskoláinkat érintette. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
létrehozása nagymértékű változást okoz a köznevelési intézmények, az önkormányzat és a
hivatal életében is. A Képviselő-testület a decemberi ülésén úgy döntött, hogy a működtetést
nem adja át állami feladatba, hanem saját maga biztosítja.
Ismertette a költségvetési tervezet főbb számait. Nagyon takarékosan kell gazdálkodni az idei
évben, hogy kézben tartsuk a költségvetést. Új szabály, hogy működési hiányt már nem
lehetett tervezni a költségvetésben. Működésre nem lehet hitelt igénybe venni, csak a
fejlesztésekre.
Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek 86,5 %-át a helyi adóbevételek adják. A
kommunális adóból 40 millió forint a tervezett bevételünk, idegenforgalmi adóból 1 millió
forint, helyi iparűzési adónál 300 millió forint, átengedett gépjármű adóból 28 millió forint.
A gépjárműadónál a tavalyi évben 70 millió Ft. bevételt terveztünk, amelynek az új
szabályozás szerint ennek 40 %-a, tehát 28 millió forint marad az önkormányzatunknál.
A legnagyobb kiadási tétel az intézmények üzemeletetése, működtetése.
Kiemelt keretünk az út-híd keret és a földutak karbantartására elkülönített pénz, és a pincepartfal program is. A civil szervezetet támogatására külön keretként 17 millió forintot állított
be a Képviselő-testület.
A költségvetés összerakásakor mint a bevételi, mint pedig a kiadási oldalon felkutattuk a
maximális lehetőségeket.
Elmondta még, jelenleg folyamatban van a gyógyfürdő komplex energetikai beruházása,
elkészült a Kálvária partfal I. üteme, beadtunk pályázatot a vásártér fejlesztésére.
Pályáztunk a közintézményeink energia felhasználásának korszerűsítésére is.
Befejeztük tavaly a Béke téri díszkút felújítását, a kézilabda pálya lelátóinak ülőkéinek
cseréjét, több út felújítása is elkészült.
Térinformatikai rendszert szeretnénk vásárolni, beüzemelni, a pénzmaradványból egy
univerzális árokásó gép vásárlását tervezzük.
Tervezzük a kűlvégi utak komplex rendbetételét.
Sajnos nem nyertünk a kézilabda pálya vízelvezésére benyújtott pályázaton. Ráférne a
játszótereinkre a fejlesztés.
Távlati terveink között szerepel az atomerőmű segítségével komplex játszótér fejlesztés, jó
lenne folytatni az intézményeik energetikai felújítását. A belterületi csapadékvíz elvezetésre
a pályázatot nem nyertük meg, de nagyon fontos lenne ezek rendbe tétele. Gondolkodunk a
mezőgazdasági utak fejlesztésében is, nyertünk pályázatot. Ez 70 milliós fejlesztés lenne,
közel 50 %-os önrésszel. Ezzel kapcsolatosan egy olcsóbb megoldásban gondolkodnak.
A legfontosabb dolog az intézményeink stabil működtetése.
E fórum előtt a Képviselő-testület megtekintette a gyógyfürdő beruházást, melynek
folyamatos átadása pénteken kezdődik meg.
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Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Közel vagyunk a fürdő megnyitásához.
Megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy a fürdő felújítására sor kerülhetett. A kezelő
épület lapos teteje le lett szigetelve, a homlokzat hőszigetelést kapott, komplex tetőcserére
került sor szintén hőszigeteléssel, megtörtént a nyílászárók cseréje, a gépészet megújult, új
kazán lett, új radiátorok kerültek felszerelésre, párátlanító berendezést vásároltunk, az öltözők
felújítása megtörtént.
Vállalkozók és szaunázni szeretők segítségével egy szauna is megépítésre kerül és valószínű,
hogy a március 1-jei nyitáskor ezt is igénybe lehet venni.
Tervezik a nyitva tartás meghosszabbítását is.
Tovább folytatódnak a gyógykezelések.
A szakhatóságokat értesítettük, több mint 30 orvost is tájékoztattunk a március 1-jei nyitásról.
Elmondható, hogy az ország minden részéből küldik hozzánk a betegeket.
Előre vetítette, hogy a fürdő további fejlesztésére lesz szükség ahhoz, hogy a fürdő működése
ne legyen veszteséges.
Takács Zoltán: A Tolna Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztés lesz a fő feladata a
következő időszakban. A múlt pénteki közgyűlésen is nyomatékkal kértem azt, hogy ebben a
hosszú távú tervben ne feledkezzünk meg Dunaföldvár tekintetében a nemzetközi kikötő
törzshálózatba tartozó besorolásáról. Erről az európai unióban születik döntés.
Magyarországon 3 ilyen kikötő létesül majd.
Kértem azt is, hogy a Dunaföldvárt Németkérrel összekötő út is bekerüljön a fő feladatok
közé.
Az az épület, amelyet tájház céljára kapott az önkormányzat, kerüljön minél hamarabb
kialakításra, mert a Magyarországon lévő tájházak a világörökség részét fogják képezni.
Tolna megye borturizmusa is bekerült a TM. Önkormányzat koncepciójába.
Amellett kardoskodni fog, hogy ezek a lehetőségek Dunaföldvár vonatkozásában
megvalósuljanak.
Dr. Süveges Árpádné: Kérte a lakosságot, akinek akad otthon említésre méltó régi tárgya a
tájházba, keresse meg őket.
Ezután a lakosság helyszínen illetve telefonon feltett kérdései következtek a jegyzőkönyvben
külön-külön csoportosításban összefoglalva.

Telefonon érkezett kérdések, észrevételek.
● Takács Zoltán Jobbágyősök utcai lakos: Nagyon zavaró a hétvégén és egyéb napokon a
gépjárműből áruló kereskedők hangosbemondója, zenéje (pl. tejes autó, Family Frost). Miért
nem tiltják be ezek használatát?
Bárdos Lászlóné dr.: Különböző jogszabályok vannak ezek szabályozására. Zajrendelete is
van az önkormányzatnak. Nehéz velük bármit is kezdeni, nincs igazán rá jó mód jelenleg.
Megpróbálnak utána nézni.
● Jákli Mihályné Ságvári E. utcai lakos: Lesz-e veszélyes hulladék gyűjtés az idei évben?
A tavalyi évben nem volt. Sok a hulladék a határban, mit lehet ez ellen tenni?
Szabó László mezőőri koordinátor: Rengeteg feljelentés, ügyintézés van folyamatban.
Küzdenek ellene. Az elmúlt 4 évben, mióta működik a mezőőrség, valamivel kevesebb az
illegális hulladékok lerakása a határban. Amit észlelnek, jelzik.
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Lajkó Andor: A lomtalanítás idejében lesz elektronikus hulladékgyűjtés a szerb templom
mellett. Ha az önkormányzat környezetvédelmi keretén marad annyi pénz, akkor
megpróbálják megszervezni az akkumulátorok és egyéb veszélyes hulladékok elszállítását.
Az elektronikus hulladékok elszállítása ingyenes a lakosság számára.
Bízik abban, hogy a 4 éve terveződő hulladékudvar már az idén megvalósul, ott tényleg
szervezett körülmények között lehetne pl. az autógumit a konténerekben leadni.
● Nagy Józsefné Pentelei úti lakos: A József utcában mikor lesz vízelvezető árok?
Lajkó Andor: Megvan a vízjogi engedélyünk, kétszer be is adtunk pályázatot, sajnos nem
nyertük meg. Ettől függetlenül a pályázatíró cégnél bent van a pályázatunk és ha idén lesz
újra pályázati lehetőség akkor pályázni fogunk rá.
Ideiglenesen annyit tudtunk csinálni, hogy a legrosszabb helyeken, ahol tócsákban állt a víz,
ideiglenes földárkot létesítettünk. A beruházáshoz nem kezdhetünk hozzá, mert kizáródunk
minden pályázatból.
● Szarkai Ferenc Korvin utcai lakos: Szeptemberben összeszedett 500.- Ft-os az iskola
bekamerázásához. A mai napig nincs üzemképes állapotban a kamerarendszer az iskolában.
Mikor kapja meg az iskola ehhez az engedélyt?
Lókiné Zsóri Gabriella az általános iskola igazgató helyettese: A kamerarendszer akkor
kerül beüzemelésre, amikor minden jogszabályi feltétel adott lesz. Az önkormányzat
elfogadja annak működési lehetőségét. A vállalkozó felmatricázza az épületeket.
● Magyari Zsuzsanna József utcai lakos: A sportpálya környéke nagyon csúnyán néz ki,
sok a szemét. A szülőkre is lehetne hatni, akiknek a gyereke oda jár, valamit tenni kell.
Horváth Zsolt polgármester: Folyamatosan elvisszük az oda lerakott szemetet. Felhívó
táblákat is kitettünk.
● Győrkő Sándor Kodály Zoltán utcai lakos: A kéményseprő díjat 100 %-kal megemelték.
Hogy van ez? Hogyan lesz a 10 %-os csökkentés?
A szemétdíjat is emelni fogják?
Horváth Zsolt polgármester: A kéményseprési díjat nem az önkormányzat állapítja meg és
nem is mi döntünk erről.
Igen, a szemétdíjat is megemelik. Dunaföldváron kb. 17 %-os szemétdíj emelés várható. Erről
a lakosságot személy szerint kiértesíti a szemétszállító cég. Vele köt majd a lakosság
szerződést.
Győrkő Sándor másik kérdése: A Kálvária partfalnak melyik részén fogják folytatni a II.
ütemet? Tudni szeretné, hogy a telke bele esik-e?
Lajkó Andor: Válaszában elmondta, a II. ütem a bal kéz felől készül majd el. Ez érinti a
Tabán utcát a Felső Kálvária utcát. A Duna utcán keresztül lesz egy csapadékvíz elvezető
csatorna lefektetve és vápás vízelvezetők is fognak épülni. Előre láthatólag június-július körül
lehet megkezdeni a munkákat.
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● Csiginé Puha Julianna Külső Kertek közi lakos: A malom előtt és az egész Kertek közén
mikor lesz az út kátyúzva? Katasztrofálisan rossz az út, már kerékpárral sem lehet közlekedni.
A Kanális átjárót a 30-as években meg tudták úgy csinálni, hogy lovas kocsival is el lehetett
arra menni, most egy kis eső után járhatatlan!
Lajkó Andor: Kátyúzást márciustól tudunk végezni.
A kanálisi átjáró sajnos csak kerékpáros vagy gyalogos közlekedésre alkalmas. Az
önkormányzatnak nincs ott közútja. A betonhíd teherbírása sem olyan, hogy autókat elbírjon.
● Dr. Nyúli Gyuláné Paksi utcai lakos: A Paksi utcai árok teljesen el van hanyagolva, a víz
nem tud elfolyni. Le lett szerelve a háza előtti zsilip, minden víz visszafolyik a kertjébe.
Mikor lesz rendbe téve az árok?
Horváth Zsolt: Több panasz is beérkezett erre vonatkozóan. Megnéztük, a befogadók
irányában vannak felnádazódva illetve eldugulva az elvezetők. Amint rá lehet erőgéppel
menni és megindítani a vízfolyásokat, akkor megkezdik ezek tisztítását. Igazi megoldást az
jelentene, ha pályázatunkat befogadnák és a teljes árok rendszert a befogadóig rendbe tudnánk
tenni.
● Tóth Jánosné Ságvári E. utcai lakos: Miért kell az utcanevét megváltoztatni? Az utcában
sok a vállalkozó, autójuk, motorjuk, traktorjuk van és ezek iratainak az átíratása sok pénzbe
kerül!
Mi lesz az utca neve?
Javasolja, hogy az utca neve legyen Kereszt utca, mert két kereszt is van az utcában.
Horváth Zsolt polgármester: Erre a kérdésre már jegyző asszony válaszolt az előzőekben.
A felhívásokat kiküldtük arra vonatkozóan, hogy a lakók tegyenek javaslatokat.
A nevekről a Képviselő-testület dönt majd a tervek szerint március 5-én.
Takács Zoltán: Elmondta, sok helyen hallja, hogy vállalkozásoknak pénzbe fog kerülni a
névváltoztatás. A cégeknek a cégkivonatukat más ügyek miatt is módosítaniuk kellett. A
vállalkozás már csak így működik, a változtatás pénzbe fog kerülni.
A rendszerváltás óta a névváltozásra meg volt a lehetőség. Sok településen megtették.
Dunaföldváron sajnos akkor nem volt ilyen szándék.
A vállalkozásnak ha nem az utcanév változása miatt, de más jogszabályi kötelezettség miatt
is módosítania kell a cégkivonatát, az is pénzbe fog kerülni.

A fórumon elhangzott kérdések, észrevételek:
Csesznek Ferenc Anna hegyi lakos: Megkérdezte, miért kell neki is és a feleségének is
ugyanarra a földterületre mezőőri járulékot fizetni? A földterület mindkettőjük nevén van.
A másik felvetése a várástérrel kapcsolatos, miszerint a lovak, borjuk miért a vásárra bevezető
főúton közlekednek? Az út két oldalán árusok vannak, és ezen az úton közlekednek a vásárra
érkező személyek gyermeküket babakocsiban tolókkal együtt.
Tervben van-e az út kövezése? Ezen a bazalt kövön tolják be rokkant hozzátartozóikat is az
emberek. Víztócsák és kátyúk is vannak az úton.
Mi lett a döntés az Anna hegyi erdőtelepítéssel kapcsolatban?
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Ocsovai János adócsoport vezetője: A mezőőri járulékkal kapcsolatos rendeletünket úgy
alkottuk meg, hogy minden tulajdonosnak fizetnie kell a mezőőri járulékot. Ha két tulajdonos
van, akkor mind a kettőjüknek. Van viszont egy könnyítés a rendeletünkben ami az, ha
bejelenti a házastárs, hogy ő használja a területet, akkor egyiküknek kell a továbbiakban
fizetnie. Jöjjön be hozzánk és meg tudjuk oldani.
Dobrovics Erzsébet vásár szervező: Igen, ismerem a problémát, igaza van a felvetőnek.
Széles János képviselő: Jogos a felvetés. Szerencsére nagy látogatottságú a dunaföldvári
vásár, a 6-os út mellett kilométerekre állnak az autók.
Van egy kötelezettség, hogy a vásártér területére állatorvossal ellenőrzött állatot lehet bevinni,
melynek regisztrációs helye lent van. Lehetne másfelé is vinni az állatokat, de az
állatorvosnak látnia kell őket. Az igaz, hogy a szállítás módját lehet minősíteni.
Az önkormányzat nem kevés pénzből megcsináltatta a kerítést, az út igaz, hogy bazaltos.
Abban gondolkodna, hogy ahol az állatorvos most van, arra csinálni egy utat, akkor nem kell
belemenni vásár felé tartó főútra. Az kérdés marad, hogy merre jönnek ki.
Az erdőkérdéshez hozzátette, megérti, hogy mindenki több hasznot szeretne a földjéből, ha
már dolgozik vele. Legyünk annyira toleránsak, ha a másiknak van szőlője, gyümölcsöse, ne
tegyük egy méterre a mezsgyétől az akácfát. Lehetne erről hónapokig beszélni.
A testület által hozott határozatot be kell tartani.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A szakhatósági vélemények 90 %-a visszaérkezett, a
módosítás tervezetét elküldtük a pécsi főépítésznek véleményezésre, ahogy elkészül a
jóváhagyási tervanyag, azt megismertetjük a lakossággal is.
Az anyag nagy terjedelmű, bárki bejöhet a hivatalba megnézni.
A rendelet véglegesítése az áprilisi ülésre remélhetőleg előterjesztésre kerülhet.
Széles Mária Béke téri lakos: Az Ifjúság téri játszótérrel kapcsolatban kérdezi, tovább
folytatódik-e annak lebontása, mert még néhány játékelem nincs helyre állítva.
Megmaradhat-e ez a játszótér, ha igen hogyan fejleszthetik tovább, számíthatunk-e az
önkormányzat segítségére, vagy az ott élőknek kell megoldani. Ha összejönne a pénz, kérte,
hogy segítsen az önkormányzat abban, hogy a játékokat hogyan lehet ott elhelyezni.
Kérte még, hogy az Ifjúság tér és a Béke tér nevét az önkormányzat ne változtassa meg. Nem
érti az indokát. Néhány száz ember lakik ezekben a háztömbökben. Felesleges a lakosságot
ennyi ügyintézésbe belekényszeríteni.
Ne csak az utca neve legyen fontos hanem az is, hogy az utcanevek legyenek kiírva legalább
az utca elején és végén. Ezek hiányából már több gond is volt.
Lajkó Andor: Amint bejön a jobb idő, megkezdik az eszközök felújítását. Tereprendezést is
kell csinálni. Testületi döntést igényel majd, hogy tudunk-e pályázni játszótéri eszközökre.
A lakossági pénzgyűjtés vonatkozásában arra kell vigyázni, hogy eus szabványnak megfelelő
bevizsgált játszótéri eszközök kerüljenek beszerzésre.
Horváth Zsolt polgármester: Jöjjenek be egyeztetni a műszaki irodára.
A játszóterek felülvizsgálata megtörtént, a balesetveszélyes játszótereket megszüntettük.
Pályázni akkor tudunk, ha lesz pályázat kiírva, akkor tudunk majd az új játszóterekkel
foglalkozni.
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Bárdos Lászlóné dr.: A felszólaló által említett két utcanév felmerült változtatásra.
Jogszabály írja elő, hogy melyek azok az utcanevek, amelyeket meg kell változtatni.
A Magyar Tudományos Akadémiát felkértük, hogy véleményezze a változtatásra javasolt
utcaneveket. A Képviselő-testület dönt majd az utcanevek megváltoztatásáról.
Ez a két utcanév nem tartozik a megváltoztatásra kötelezett utcanevek közé.
Válasz a Magyar Tudományos Akadémiáról még nem érkezett.
Mohácsi László Baross dűlő 37. szám alatti lakos: Lehetne-e a vásártartás hónapjait
kibővíteni decembertől márciusig?
Várhatók-e plusz munkalehetőségek, vállalkozások ebben a régióban?
Széles János képviselő: A vásártartás kibővítésével kapcsolatban a Képviselő-testület már
hozott döntést. Az időjárás volt a nemleges döntés egyik szempontja, a másik az anyagi
megfontolás.
Dobrovics Erzsébet: Kb. 10 évvel ezelőtt volt vásár decemberben ahol iparűzési adót
szedtem. Hó is volt és hideg is, semmit nem ért a vásár. Semmi értelme.
Strubli István: Jó lenne, ha megépülne a Dunaföldvárt Németkérrel összekötő út. Kérte
támogassa ezt az önkormányzat. A KPM is megcsinálhatná az utat.
A vásártéren az utat is csinálják meg.
Horváth Zsolt: Az önkormányzat legalább 5 levetet írt a Közútkezelő Kht-nak. Az elmúlt
héten személyes találkozóm volt velük, elmondtam nekik az önkormányzat németkéri úttal
kapcsolatos elvárásait. Megígérték, hogy ez az út rendbe lesz téve. Próbálkozunk és
reménykedünk benne, hogy egyszer sikerül a megvalósítás.
Nagy Zsuzsanna a Természetvédelmi Egyesülettől: A szelektív hulladékgyűjtők mellé nem
lehetne-e kitenni konténert? Akik a szelektív hulladékgyűjtők mellé teszik le kis zacskójukban
a szemetet, azok büntetést kapnak. Ha konténer lenne kitéve, kevesebb lenne a szemét.
Horváth Zsolt polgármester: A kommunális hulladékokat nem a szelektív gyűjtők mellé
kell elhelyezni, hanem otthon a saját kukában.
Rengeteg pénzt, energiát költünk a szemét elvitelére.
A Szinkron Tüzép-en van inert hulladék lerakására szolgáló konténerünk is. Ide ingyen
szállíthatják a város lakói az építési törmelékeit. Nem kell érte fizetni. Ha ide tennék nem
kellene a határba kivinni.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fog elindulni Dunaföldváron. Éves szinten 8
alkalommal zöldhulladék gyűjtés is lesz.
Megépül a hulladékudvar, ahova mindent lehet vinni.
Nagy Zsuzsanna: Van-e arra valamilyen mód, hogy a romos házak tulajdonosait felszólítsák,
hogy gondozzák a házaikat? Idegenforgalmi szempontból is fontos lenne, mert pl. a Kálvárián
is van olyan ház, ami rontja az utcaképet és életveszélyes is.
Lajkó Andor: Romos épület esetében csak építésfelügyeleti eljárást lehet kezdeményezni.
Egy szomszéd ha közérdekű panaszként bejelenti, akkor azt illetékmentesen megteheti. Január
1-jétől elkerült Dunaföldvárról az építésügyi hatósági feladat, így a kérelmet Paks Város
Jegyzőjének kell benyújtani. Az elmúlt évben 5-6 ház esetében kellett kényszerbontást
elrendelni.
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Ocsovai Jánosné adócsoport vezető: Elmondta, gyakori érdeklődés övezi a földbejelentési
kötelezettséget. A bejelentési kötelezettség határideje 2013. március 30-ra módosult. Ez
időpontig lehet illeték és bírságmentesen a bejelentést megtenni. Az interneten található a
nyomtatvány, mellyen a bejelentést meg kell tenni.
Hangsúlyozta, hogy zártkerti ingatlanokról van szó, nem a ház mögötti kiskertről.
A falugazdász irodában már van ilyen adatlap.
Gazsó Miklós Fehérvári utcai lakos: A fehérvári utcai árokkal kapcsolatban elmondta, nem
tud végig elfolyni a víz a zárt rendszerben.
A Duna part mikor lesz újra szép Duna part mint régen? Autóval a parkban versenyeznek, mit
lehet ezzel tenni?
Az ivóvízünk szinte ihatatlan, miért?
A József utcában mikor lesz megszüntetve az „alváz mosás”?
Horváth Zsolt polgármester: A vízrendezési dolgokról már beszéltünk az előzőekben. Ha
megnyerjük a pályázatot, az önerőt elő fogjuk hozzá teremteni.
Kérte Varga Lajost a Dunavíz Kft. ügyvezetőjét, hogy az ivóvíz vonatkozásában szóljon.
Varga Lajos: A korábbi években az ÁNTSZ kötelezte a szolgáltatót arra, hogy az időszakos
fertőtlenítés helyett folyamatos klórozást végezzen a hálózaton. A dunaföldvári víz vas és
mangán tartalma miatt kénytelenek vagyunk a klórozást folyamatosan végezni. Jelen állás
szerint nincs a településnek arra lehetősége, hogy támogatásban részesüljön.
A klórozás következménye a fehérre színeződött víz, amely az egészségre nem káros.
A szolgáltatás területén változások lesznek az idei évben. Hogy e tekintetben történik-e
előrelépés arra most nem tud válaszolni.
Lajkó Andor: A belső árkot folyamatosan karban kell tartani, mert nagyon kicsi a lejtés.
Pangó víz marad az árokban. Csak földárok van itt, elég hamar ellepi a vízi növény és
feliszaposodik. Ki kell tisztítani.
Jákli Mihály Fehérvári utcai lakos: 1991-ben elkészült a zárt rendszer, valóban az van,
hogy zárt csapadékelvezető rendszerbe a csapadék nem tud bemenni mert zárt, kimenni sem
tud belőle csak elfolyni. Amíg nem tud feltöltődni az árok feneke, addig állni fog a víz. Ha
lesz zárt csapadékvíz csatorna bárhol Dunaföldváron, az a talajvízszint emelkedését vonja
maga után, mert ezen a szakaszon kb. 40 cm-t emelkedett a víz. Weiszgáber Jánostól a
kápolnáig nem tud belefolyni a víz, mert magasabbra van a feneke. Ez akkori elmérés
következménye. Hogy ez újra felbontásra kerüljön, arra nem hiszi, hogy lesz pályázati pénz
vagy lehetőség.
Elmondta továbbá a Képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos észrevételét, miszerint ha sok a
napirendi pont és több órán keresztül tárgyalnak, a képviselők elfáradnak, nem tudnak oda
figyelni, vagy kimennek a teremből, előbb elmegy valaki az ülésről, vagy a vitában részt vesz
a képviselő, de nem úgy szavaz. Látszik, hogy a képviselők nem teljes emberként vesznek
részt az ülésen.
A földúttal kapcsolatban elhangzott, hogy 7,2 millió forintot szedett be az önkormányzat a
gazdáktól, melyből 1,5 millió forint körüli összeg került felhasználásra, a maradékot beteheti
pályázatra az önkormányzat.
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A kotrógép ára 20 millió forint körül van, az önkormányzatnak van 6 milliója. Javasolta, ha
bejön a bioethanoltól az a 30 millió forint, amit várnak, abból meg lehetne a gazdák részére
előlegezni, hogy ez az összeg a földút pályázat önerejének biztosításához kerüljön
felhasználásra. Ez az üzem a gazdák terményeit dolgozza fel. Több gazda a mellékterméket
visszavásárolja a bioethanoltól.
A szelektív hulladékgyűjtés Solton és Paks egyes részein már megy. A lakosság részére
zsákokat osztanak ki és időközönként a hulladékszállító cég el is szállítja.
Felmerült az erdő kérdése, véleménye szerint mindenki azt ültet, amit akar, de a
védőtávolságot kellene betartani és ne a szomszéd kárára történjen az erdőtelepítés.
Több, mint egy hónappal előbb átadásra került a fürdő. A január végi testületi ülésen
megvitatták a felmerült problémákat. Most akkor szép lesz a mennyezet, vagy az oszlopok?
Vasárnap járt ott, de nem tudott bemenni. Most már meg tudnak barátkozni a felmerült
problémákkal a Képviselő-testületi tagok?
A Duna parton 3 épület van összesen, a régi hajóállomás, a Halászcsárda és a fürdő. Mind a
három épületnek más a tető héjazatának a színe, az állaga, az anyaga. Az egyik zsindely, a
másik cserepes lemez, a fürdőé fényes lemez. A három tető nem vág össze, készültek-e erre
tervrajzok, vannak-e engedélyek? Van-e koncepciója az önkormányzatnak, mert ez úgy néz
ki, mint pl. a Völgy utca. Ez a hely lenne az idegenforgalmi látványosságunk.
Amikor a stranddal kapcsolatos pályázat meghívásos volt, vagy sima? Ha a Képviselő-testület
tagjai nincsenek megelégedve a kivitelezővel, a sok bába között elveszett a gyerek? Más volt
a látványtervben, más volt a költségvetésben. Olcsóbb anyag került beépítésre és ezt 8-10
ember nem vette észre, ez egy kívülállónak érdekesnek tűnt.
A többi beruházás esetében is így fog történni?
Horváth Zsolt polgármester: A szelektív hulladékgyűjtés Dunaföldváron is úgy fog történni,
mint a környező településeken. Zsákok lesznek kiadva. A szerződés szerint márciustól 8
hónapon keresztül havonta egyszer lesz zöldhulladék szállítás. Minden évben egyszer lesz
ingyenes lomtalanítás.
Meg fog épülni a hulladékudvar.
Az a cél, hogy a kommunális hulladékba egyre kevesebb szemét kerüljön, mert 3. 000.Ft./tonna elhelyezési díjat kell fizetni, ami beépül a szemétszállítás díjába úgy, hogy minden
éven keresztül 3.000.- Ft-tal fog drágulni és a legvégén 16.000.- Ft./tonna összeg fogja
terhelni a lerakás díját. Erre még rájön 37 Ft./km díj, amely a kukás autó díja az
úthasználatért.
A szemétszállítási díj összegét azzal lehet csökkenteni, ha a lakosság szelektíven gyűjti a
szemetet. Kér mindenkit, térjen át a szelektív hulladékgyűjtésre.
Pénteken 10 órakor lesz a fürdő műszaki átadása, melyre elhívta Jákli Mihályt.
Lajkó Andor: A felvetett Duna parti épületek ügyében elmondta, helyi rendeletben az
önkormányzatok esztétikai kérdéseket nem szabályozhatnak. Központi építési törvényben
szabályozták a műemléki épületek kérdését. A Duna parton a hajóállomás és a strandfürdő
épülete az önkormányzat tulajdona. A hajóállomás épülete alacsony hajlásszögű, pala fedésű,
burkolt tető. Cserepet ilyen hajlásszögre nem célszerű rakni, ezért döntöttek a zsindelyfedés
mellett. A fürdő tetejének ügyében, költségkímélés szempontjából a meglévő tetőfedést
tartották meg, melyet egy tavalyi vihar tett tönkre. A pótlás után ez színben nem tért el.
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A múltkori testületi ülésen a kivitelezési munkák kapcsán felmerült kérdések vonatkozásában
inkább esztétikai problémák merültek fel.
A közbeszerzési eljárás során pontos kiviteli tervek készültek, pályázati kiírás volt. Minden
kérdésben a Képviselő-testület döntött. 4 céget hívtak meg, a végére 3 cég maradt. Tartalmi és
formai hibák miatt az első körben 1 cég kimaradt, a II. fordulóban megmaradt 2 cég közül a
Testület döntött arról, hogy az árban a legolcsóbb ajánlatot adó cég nyert.
A felmerült mennyezet burkolással kapcsolatban elmondta, a pályázati kiírásban nem lett
konkrétan kiírva, hogy hosszmart lemez kerüljön beépítésre. A kivitelező által benyújtott
ajánlati ár, ami kötelező, az a sima lemezre vonatkozik. Megkereste az ilyen lemezeket gyártó
cégeket, a hosszmart és a sima lemez közötti árkülönbözet 1.000.- Ft. Nem az történt, hogy a
kivitelező magasabb ajánlati árat állított be és aztán az olcsóbb anyagot építette be. Ha erre
bárki kíváncsi, meg tudják mutatni.
Dr. Süveges Árpádné: Bárhol bármit csinálunk problémák adódhatnak, meg kell oldani őket.
A bejáráson kipróbálták a párátlanító berendezést, ami nem hangos, jól működik, az esztétikai
követelményeknek megfelel. Jól sikerült a beruházás. Apró lépésekben a felmerülő
problémákat megoldjuk. A tető nagyon szép lett, festéssel történő széles csíkozással dekoratív
lesz. A még apróbb hiányosságok pótolva lesznek.
Széles János: Azt a pénzt, amit a strandra költünk, abból ingyen tízórait adnánk az iskolában
a gyerekeknek, több értelme lenne megítélése szerint. Megköszönte az igazgató munkáját, a
fürdőt fejlesztjük erőnkön felül. A strand egy feneketlen kút.
A mezőőri járulék duplán lett beszedve, ami igaz.
20 millió forint egy erőgép, de nekünk most 6 milliónk van. Majd lesz hozzá pályázati pénz.
gép megvásárlásával több millió forintot megtakaríthat az önkormányzat, mintha úgy
végeztetné el más céggel a munkát.
Nincs gréder Dunaföldváron, nem tudjuk a mezőgazdasági utakat elgréderezni.
Dr. Süveges Árpádné: Abból a szempontból is jó lenne, ha lenne saját gépünk, mert
bérmunkát is tudnánk vállalni vele.
A víziközmű dolog egy visszás helyzet, Fejér megyében már küldik a csekkeket. Ezeken a
területeken ő embert, gépet soha nem látott, aki vízrendészeti szempontból bármit rendezett
volna. Ő már fizetett azért, hogy kikotortatta a csatornát. A Tolna megyei területen is
elmondható, hogy az önkormányzat csináltat meg mindent, csak a pénzt fizetjük be és semmi
látszata nincs.
Ami a tetőket illeti Jákli Mihály a szívéből szólt. Külföldön vannak rá példák, hogy a város
ragaszkodik ahhoz, hogy pl. piros cserép legyen a háztetőkön. Jó ötlet az, hogy a Duna part is
egységes legyen.
Takács Zoltán: 60 millió forintot költöttünk a fürdő fejlesztésére. Egy ajtót próbált becsukni,
de nem sikerült. Két héttel ezelőtt is megtekintették a fürdőt. A műszaki ellenőr szavaiból is
érezhető volt, hogy mindig a kivitelezőkkel van a gond. Nem biztos, hogy azt az árajánlatot
kell elfogadnunk, ami a legolcsóbb.
Dobrovics Erzsébet: Többen kérdezték tőle, hogy a piac téren a most lebontásra kerülő
pavilon sor helyett szándékozik-e a Testület valamit tenni, vagy csak azért bontják le, mert
romos volt az épületsor?
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Horváth Zsolt polgármester: A piac téren a pavilonsor helyett nem lesz új építve. Az
épületsor teljes mértékben elhasználódott, balesetveszélyes volt.
Strubli István: 30.000.- Ft. vízitársulási díjat fizetett, a földjét most sem tudja megközelíteni,
az út sincs megcsinálva.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a közmeghallgatást Horváth Zsolt polgármester
20,35 órakor bezárta.
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