Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 245-6/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 05-én
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak,
és 6 fő dunaföldvári lakos.
Horváth Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a képernyő előtt ülőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van 6 fő képviselő és a
polgármester.
Jákli János képviselő előre szólt, hogy betegsége miatt nem tud részt venni a mai ülésen,
Széles János előre jelezte, hogy az ülésre később érkezik.
A jegyzőkönyvet készítette Barina Gyuláné köztisztviselő.
A jegyzőkönyvet hitelesítette Takács Zoltán képviselő.
Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatok voltak:
Horváth Zsolt polgármester:
27. napirendi pontként kerüljön felvételre: Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció (20142020) véleményezése című előterjesztés,
Egyebekben beszámol Takács Zoltán képviselő társával a németországi testvérvárosban tett
látogatásról, valamint megkérte Dr. Süveges Árpádnét, hogy az adósságkonszolidációról
számoljon be.
Jákli Viktor: K. Téglaház utcai lakos jelezte, nem megközelíthető a lakhelye, illetve nincs
közvilágítás. A kérelme nem szerepel a mai ülés napirendjei között. Kérte, hogy a következő
ülésre kerüljön napirendre az ügy.
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Horváth Zsolt polgármester: Zárt ülés 2. számú napirendi pontjaként hozzanak döntést az
autóbusz pályaudvar illemhelyének haszonkölcsön szerződésbe adásáról.
Zárt ülés 3. számú napirendi pontjában a Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan értékesítésével
kapcsolatban ad tájékoztatást.
Takács Zoltán: A testvérvárosi kapcsolat 20 évfordulója alkalmából szeretne utca
elnevezésre javaslatot tenni.
Horváth Zsolt polgármester: Javasolta, hogy e javaslatát Takács Zoltán a 23. számú napirendi
pont tárgyalásakor indítványozza.
Takács Zoltán elfogadta a polgármesteri javaslatot.
Takács Zoltán: A Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy a Képviselő-testült kérjen
részletes beszámolót a strandfürdő átadás-átvételéről és az üzemeltető végezzen
ellenőrzésként páratartalom mérést.
Tóth István: Az iskola térfigyelő rendszerével mi a helyzet? Erről szeretne tájékoztatást
kapni az „egyebek”-ben.
Napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester a javaslatokkal
egyetemben megszavaztatta az ülés napirendjét, amely az alábbi:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
3. Helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III.01.)
önkormányzati rendelet módosítása és határozathozatal a Napsugár Integrált Szociális
Intézmény működésével összefüggően és az intézményi térítési díjak vonatkozásában
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság
4. Törvényességi észrevétel alapján a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló
5/2010.(III.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
6. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megvitatása, rendeletalkotás (II. forduló)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
7. Dunaföldvár város önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
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8. Döntés könyvvizsgálati szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
9. Az önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
10. Döntés a KEOP-7.1.0/11 kódszámú Derogációs víziközmű projekt előkészítése című
pályázati felhívásra a Madocsai agglomeráció szennyvízelvezetésének és
szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázat benyújtásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
11. 2013. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
12. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek bérleti díjának
csökkentésére
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
13. Városi Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
14. Beszámoló a Művelődési Központ 2012. évi munkájáról
(A beszámoló a 2013. január 29-ei Kt ülés anyagával kiküldésre került)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
15. Napsugár Integrált Szociális Intézmény intézményvezetői beosztás ellátására pályázat
kiírása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
16. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Házirendjének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
17. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda
részmunkaidős takarítói állás engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság

és

Bölcsőde

intézményben

18. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
19. 3. sz. Óvoda kérelme tornaszoba megépítésére
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
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20. Dunaföldvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása önkormányzati
rendezvények egészségügyi biztosítására
Pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
A pályázatot bontotta: Pénzügyi Bizottság
21. Javaslat a 2013. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlása
miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
22. Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés ügye
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
23. A XX. Századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcaelnevezések módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
● Döntés a testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulója alkalmából tér elnevezéséről
24. Dunaföldvár Város Önkormányzatának ajánlati felhívása a gyommal fertőzött
területeken közérdekű védekezés végrehajtására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
25. Dunaföldvár, Vermek sor, a Radnóti utca és Katona J. utca felújítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
26. JOÓ-FUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. határidő módosítási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester

27. Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) véleményezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
28. Egyebek
● Tájékoztató a németországi testvérvárosban, Weikersheimben tett látogatásról
● Tájékoztató az adósságkonszolidációról
● Tájékoztató az iskolai térfigyelő rendszer működtetéséről

Zárt ülésen:
1. Döntés a DIT Nonprofit Kft. „f.a.” tulajdonában álló vagyontárgyainak (Paksi u. 21.)
pályázati úton történő megvételéről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2
2. Döntés autóbusz állomáson lévő 4141/1. hrsz.-ú, 15,3 m területű illemhely

haszonkölcsönbe adásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
3. Tájékoztató a Rákóczi u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésével
kapcsolatosan
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
4. 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 mellé csatolva.
E napirend tekintetében hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

35/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2012.(I.31.)
76/2012. (IV.03.), 84/2012.(IV.11.), 131/2012.(V.22.), 137/2012.(V.29.),
138/2012.(V.29.), 150/2012.(VI.19.), 224/2012.(IX.11.), 301/2012.(XI.27.),
234/2012.(IX.11.),
236/2012.(IX.11.), 244/2012.(IX.26.), 246/2012.(IX.26.),268/2012.(X.30.),278/2012.(X.30.),
290/2012.(XI.13.),298/2012.(XI.27.)304/2012.(XI.27.),
318/2012.(XII.11.), 319/2012.(XII.11.), 321/2012.(XII.11.),
324/2012.(XII.11.), 325/2012.(XII.11.), 326/2012.(XII.11.),329/2012.(XII.18.)
332/2012.(XII.18.), 337/2012.(XII.18.) 3/2013. (I.08.), 20/2013.(I.29.),339/2012.(XII.18.),
345/2012. (XII.18.), 4/2013.(I.08.) 5/2013.(I.08.), 15/2013.(I.29.), 26/2013.(I.29.),
30/2013.(I.29.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Más hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet írásos aláírt példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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3. Helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III.01.)
önkormányzati rendelet módosítása és határozathozatal a Napsugár Integrált Szociális
Intézmény működésével összefüggően és az intézményi térítési díjak vonatkozásában
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bárdos Lászlóné dr.: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Elmondta még, rendeletet is alkot a Képviselő-testület és határozatot is kell hoznia.
Tóth István: Hozzátette, kb. 10 millió forintos hiány volt a konyhán évente. El kell gondolkodni,
hogy ennek csökkentésére milyen lehetőség van. Fontosnak tartották még a bizottsági ülésen az
étkezést jogtalanul igénybe vevők kiszűrését. Ebből elképzelhető, hogy lesznek feszültségek, de
tudomásul kell venni az anomáliák megszüntetését. Tud olyan személyről, akinek van 150 e forintos
nyugdíja és ingyen veszi igénybe az étkezést.
Ismertette az Ügyendi valamint a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatokat.
Dr. Süveges Árpádné: A jogosultságok felülvizsgálata megtörténik. Hosszabb távon optimalizálni
kell a fejkvóta leigénylés rendszerét.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a bizottságok által tett
javaslatokkal egyetemben a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(III.08) önkormányzati rendelete
a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

36/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi
szociális rendelet módosult szabályai alapján a szociális alapszolgáltatásban résztvevők
jogosultságát 2013. április 30-ig felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat eredményéről a Képviselő-testület a májusi rendes ülésére kér írásban
tájékoztatást.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Jung Katalin alapszolgáltatási intézményvezető

7
4. Törvényességi észrevétel alapján a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló
5/2010.(III.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztett anyagot.
Jákli Viktor: Annak idején, amikor ezt a rendeletet megalkottuk a legnagyobb körültekintéssel
jártunk el. E rendelet arra volt hivatott, hogy a településtől a nem kívánatos személyeket távol tartsuk.
A rendelet szellemiségének a betartására az is felhívja a figyelmet, hogy nagyon elszaporodtak a
betörések a városban és visszaköltözött 2 család is. Elfogadja a rendelet hatályon kívül helyezésére
felszólító levelet, de a maga részéről nem tudja megszavazni.
Milyen eszköze van a jegyzőnek arra, hogy a frissen bejelentkezettek ne kapjanak párhuzamosan
támogatást az előző lakhelyükről, vagy akár egy harmadik településen is.
Tóth István: A paksi járáson belül bárki létesíthet bárhova szóló lakhelyet. Az Ügyrendi Bizottsági
ülésen is felmerült, hogy e tekintetben komoly felülvizsgálat szükséges. Lesz-e arra apparátus, aki
tudja, hogy ki, hol, milyen szolgáltatást vesz igénybe. A törvénnyel szembe nem mehetünk, ezt
tudomásul kell vennünk.
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet hatályon kívül helyezését.
Bárdos Lászlóné dr.: A magunk eszközeivel vizsgálni fogjuk a szociális támogatásokat.
Horváth Zsolt: Megérti a képviselők szociális félelmeit, meg kell vizsgálni, hogyan tudunk ebbe
„beleavatkozni”, jelen pillanatban nem tudunk mást tenni, mint a lakcímbejelentés helyi szabályairól
szóló rendeletet hatályon kívül helyezzük.
Megszavaztatta a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.
A Képviselő-testült 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013.(III.08.) önkormányzati rendelete
a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 5/2010.(III.16.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyv mellett található.
A Képviselő-testület 6 igen 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

37/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVII-B-22/432-1/2013. számú,
a Tolna Megyei Kormányhivatal által a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló
5/2010.(III.16.) önkormányzati rendelet vonatkozásában tett törvényességi felhívásban
foglaltakat megismerte és azt elfogadta - hatályon kívül helyezte a törvénysértő helyi
rendeletet.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolt a
Képviselő-testületnek.
A Pénzügyi Iroda vezetője nem tett kiegészítést.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(III.08.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
6. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megvitatása, rendeletalkotás (II. forduló)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének tervezete
került a Képviselő-testület elé elfogadásra. Elmondta az előterjesztésben leírtakat.
A kiküldött anyagban 2 számot kell módosítani, azért, hogy az önként vállalt feladatoknak meg legyen
a forrása. A 2. § a.) pontjában az önként vállalt működési bevételek összegét 262.246 e Ft-ra, a
kötelező működési bevétel összegét 985.948 e Ft-ra.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2013. évi
költségvetési rendelet-tervezetet.
Kiss Lajos Csaba: Elmondta, már tavaly is kérte, hogy a bizottságok a II. fordulós anyagot is
tárgyalják meg. A jövő évben ez történjen meg.
Horváth Zsolt polgármester: A kérést akcentáljuk.
Takács Zoltán: Elolvasta a szöveges részt is, de nem találja benne azt, hogy az állam, - aki a
fenntartást átvette az Önkormányzattól az iskolák tekintetében, - hogy a fenntartáshoz még x összeget
szeretne még kérni, a biztonság kedvéért erre számítottunk-e? Ha ez előfordul, azt miből
finanszírozzuk?
Horváth Zsolt: Fel sem szeretné azt tételezni, hogy azon az összegen felül, melyet 2013. évi
költségvetésünkben az oktatási intézményeink üzemeltetésére, működtetésére terveztünk, hogy ezen
felül még kiegészítést kérne a Magyar Állam. Erre nem készültünk. Milyen törvényi felhatalmazás
alapján lehetne ezt végigvinni? A már megkötött szerződés módosításához mindkét fél beleegyezése
szükséges. Ebből a kötelezettségből 2015. január 1-jén lehet először „kiszállni”. Nincs információja
arról, hogy ilyen irányú tervezés legyen a költségvetésben.
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A Pénzügyi Bizottság sem tárgyalta ezt a lehetőséget. Ha ez bekövetkezik, arról a Képviselő-testület
majd dönt.
Dr. Süveges Árpádné: Kicsit életszerűtlennek tartja ezt a helyzetet. Olyan jogi problémákat is lát,
ami az Önkormányzat számára kifejezetten káros. Erről egyáltalán ő sem hallott semmit.
Horváth Zsolt: A dunaföldvári adózók pénzéből 135 millió forinttal járulunk hozzá az oktatási
intézmények fenntartásához, remélem ez elég lesz.
Bárdos Lászlóné dr. Azért nincs semmilyen utalás Takács Zoltán felvetésére, mert semmilyen jogi
háttér nincs erre vonatkozóan.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet az általa tett
módosítási javaslattal egyetemben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(III.08.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyv mellett található.
7. Dunaföldvár város önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztett anyagot, és azt
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

egyhangúlag

Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
38/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény 29.§/3/ bekezdésében foglalt kötelezettség, és Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011.évi CXCIV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, az önkormányzatoknak
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.
30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, a költségvetési évet követő három évre
várható saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozathoz csatolt táblázatban bemutatottak szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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8. Döntés könyvvizsgálati szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az anyagot
Tóth István: Elmondta a Béta Audit Kft. által tett ajánlatokat. Negyedéves gyakoriságra tett javaslatot
a Pénzügyi Bizottság.
Horváth Zsolt polgármester: Megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. üzleti
évre vonatkozó kibővített tartalmú könyvvizsgálattal a
Béta Audit Könyvvizsgáló Kft-t (Budapest, Miklós tér 2 1035) bízza meg.
A könyvvizsgálat tartalma:
- adótanácsadás,
- Segítséget a belső kontrollrendszer szabályzat összeállításához
- Tanácsadást a vagyongazdálkodás új rendszerének kialakításához.
2./ A könyvvizsgálatért az Önkormányzat negyedévente 110.750.- Ft.+ÁFA/negyedév
megbízási díjat fizet a vállalkozó által megadott számlaszámra.
3./ A könyvvizsgálati megbízást megbízási szerződésbe kell foglalni.
A megbízási szerződés aláírására a Képviselő-testület
felhatalmazza.

Horváth Zsolt

polgármestert

Határidő: A határozat közlésére 2013. március 12.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

39/2013.(III.05.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. üzleti
évre vonatkozó kibővített tartalmú könyvvizsgálattal a
Béta Audit Könyvvizsgáló Kft-t (Budapest, Miklós tér 2 1035) bízza meg.
A könyvvizsgálat tartalma:
- adótanácsadás,
- Segítséget a belső kontrollrendszer szabályzat összeállításához
- Tanácsadást a vagyongazdálkodás új rendszerének kialakításához.
2./ A könyvvizsgálatért az Önkormányzat negyedévente 110.750.- Ft.+ÁFA/negyedév
megbízási díjat fizet a vállalkozó által megadott számlaszámra.
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3./ A könyvvizsgálati megbízást megbízási szerződésbe kell foglalni.
A megbízási szerződés aláírására a Képviselő-testület
felhatalmazza.

Horváth Zsolt

polgármestert

Határidő: A határozat közlésére 2013. március 12.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

9. Az önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot, melyet elfogadásra javasolt.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

40/2013.(III.05.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár város önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei
Kormányhivatal XVII-B-22/291-1/2013. számú, a Képviselő-testület vagyongazdálkodási
terv készítési kötelezettségére irányuló törvényességi felhívását, azt elfogadja.
2./Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. Törvény (továbbiakban: Nvtv) 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a Nvtv. 7 § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
Középtávú vagyongazdálkodási terv 2012 – 2016. évekre:
A) Az önkormányzati vagyonnal — mint a nemzeti vagyonnal — felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
B) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó
,elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
C) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozzák meg.
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D) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, a
nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek
törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
2. Használatba adása, bérbeadása
A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingatlanok,
ingóságok hasznosítása elsősorban bérleti, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön keretében
tehető meg.
A bérlet, haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy
minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében
folyamatos pályáztatás szükséges.
3. Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység indítása
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység indítható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
E) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek
fontosságát hangsúlyozzák az önkormányzati vagyonban várható változások.
F) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanoknál folyamatos hirdetés
szükséges.
G) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon
követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint
folytathatja.
H) Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja.
I) Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyakat elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem
valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja.
J) Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és
karbantartási költségek előreláthatóan nagyobban, mint a vagyontárgynak az
Időmúlás során várható értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthető. Az
elidegenítés során a piacon elérhető legmagasabb árra vagy az önkormányzat számára
legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni, figyelembe véve az 1./ pont szerinti
értékbecslés összegét.
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Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2012 -2021. évekre:
A) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
B) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt
kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet
ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon
hasznosítható vagyonelemeket, melyeket az adott évi költségvetés keretében kell bemutatni a
bevételi előirányzatok között.
C) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
D) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális
kihasználását kell előirányozni.
E) Az ipari parkok fejlesztésére kiírandó állami pályázatokon való részvételre kell törekedni,
célunk valamennyi energetikai ( KEOP ) fejlesztésre irányuló pályázaton való részvétel.
Dunaföldvár, 2013. március 05.
Horváth Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

10. Döntés a KEOP-7.1.0/11 kódszámú Derogációs víziközmű projekt előkészítése című
pályázati felhívásra a Madocsai agglomeráció szennyvízelvezetésének és
szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázat benyújtásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt: A pályázat lényege, hogy 11 évi üzemeltetés után sajnos a madocsai szennyvíztisztító
telep és a hozzá tartozó vezetékrendszeren lévő átemelő szivattyúink műszaki állapota olyan, hogy
folyamatos javításra és karbantartásra szorul. Ha nyerünk a pályázaton, ebből meg lehetne
hosszabbítani az üzembiztos működtetést az előírásoknak megfelelően.
Ismertette a pályázatokat.
Kérte, támogassák a pályázat benyújtását.
Tóth István: A projekt tervezési költsége a 18 millió forint, a projekt megvalósítása vonatkozásában
semmilyen számadattal nem rendelkezünk.
Horváth Zsolt polgármester: Azt mondta, aki felmérte, hogy 250-300 millió forint körül lesz.
Tóth István: Az 52 millió forint 54 %-a jutna ránk. Az örök fájdalma marad, hogy a tulajdoni
többségünket mindig csak a fizetésnél tudjuk csak érvényesíteni, semmi más esetben nem.
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Jákli Viktor: Mielőtt a pályázatba egy fillért is bele teszünk, azt rendbe kellene tenni, hogy a fizetni
valónk az 50 %., a szavazati arányunk pedig csak 25 %. Fel kéne készülni arra az időszakra, amikor
Paksnak lejár a szerződése, 10-15 év múlva. Akkor vissza kellene venni a tulajdoni hányadunk
arányában. Minden befektetést ennek tükrében tegyünk meg.
Horváth Zsolt: 25 éves közös üzemeltetést írtunk alá, ami 2025. évben fog lejárni. Mindenki tudta,
hogy ebben az üzemeltetési időszakban felmerülnek üzemeltetési költségek.
Sok vitát gerjesztett az amortizációs díj, a bérleti díj, és a Paksi Vízmű Kft. által benyújtott
reorganizációs terveknek az elfogadása. Mindig próbáltuk, hogy nagyon alacsonyan tartsuk az
üzemeltetési költségeket, a szennyvíztisztítási díjat.
Amit használunk, azt javítani kell.
Ezt a pályázati lehetőséget ki kell használni, nem szabad kihagyni.
Nem egyszer „nekimentünk” már ennek a megállapodásnak a megszüntetéséhez, illetve
módosításához.
Jákli Viktor: A mi tulajdoni hányadunkat hangoztatni kell, és azt is, hogy ennek megfelelő szavazati
arányt kérünk a társaságon belül.
Horváth Zsolt polgármester: Az évek során ezt már többször szóvá tette a Testület.
Tóth István: Az együttműködésnek még csak a fele telt le. Azon kellene elgondolkodni, hogy valami
úton-módon, hogy az amortizáció beépüljön. Ha nem lesz uniós támogatás, miből fogunk elővenni
ennyi pénzt? Sok nyitott kérdés van még.
Horváth Zsolt polgármester: A 2013. január 1-jén életbe lépett víziközmű törvény egyértelműen
kimondja, hogy a víziközmű szolgáltatások csak ivóvíz szolgáltatással és szennyvíz kezeléssel
foglalkozhatnak, semmilyen más kiegészítő tevékenységgel nem. A más kiegészítő tevékenységből
származó bevételeket nem fordíthatják víziközműveknek a finanszírozására. Nagy változás történik.
Ki kell használni ezt a pályázati lehetőséget.
Jákli Viktor: Nem teljesen gördülékeny a települések együttműködése.
Ha ekkora támogatást adnak, miért nem gondolkodunk külön vízmű építésen?
Horváth Zsolt polgármester: Dunaföldvár nem védett ivóvíz bázison fekszik, ennek megfelelően
semmilyen támogatásra nem vagyunk jogosultak, hogy önálló vízművet tudjunk építeni.
5-600 millió forintba kerülne egy tisztítómű építése, amelynek önerejére jelenleg nincs lehetőség.
Azt is kérte a pályázatíróktól, nézzék meg, hogyan lehetne csökkenteni a csapadékvíz bejutását a
rendszerbe, mert ez is problémát jelent.
Megszavaztatta a határozati javaslatokat.
Mindkét határozati javaslat vonatkozásában a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatokat hozta:

41/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Madocsai
agglomerizáció szennyvízelvezetésének és szennyvíz kezelésének fejlesztése” című projekt
előkészítésével a KEOP-7.1.0/11 kódszámú Derogációs vízközmű projektek előkészítése c.
pályázati konstrukció keretében. A testület elfogadja a projekt előkészítésére a Dunaföldvár,
Bölcske, Madocsa és Paks-Dunakömlőd települési önkormányzatok által létrehozott
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Együttműködési Megállapodást, az előzetes költségmegosztást, s vállalja az abból származó
kötelezettségeket, az alábbiak szerint
Település
Kötelezettségvállalás aránya (%) Önrész összege (nettó Ft)
Dunaföldvár
54,9
1 550 000
Bölcske
24,5
692 000
Madocsa
9,8
277 000
Paks-Dunakömlőd
10,8
305 000
Összesen
100
2 824 000
A testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lefolytatására és az
Együttműködési Megállapodás aláírására. Az aláírt Együttműködési Megállapodás a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
És

42/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Város
Önkormányzata (GESZTOR) által a KEOP 7.1.0/11 jelű pályázati felhívásra a „Madocsai
agglomeráció szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése” tárgyú projekt
megvalósítása érdekében benyújtandó előkészítő pályázatot támogatja.
A pályázathoz szükséges 2 824 000.- önerő mértékét az együttműködő önkormányzatok az
Együttműködési Megállapodásban rögzítettek szerint az alábbi arányban és összegben
biztosítják:
Település
Kötelezettségvállalás aránya (%) Önrész összege (nettó Ft)
Dunaföldvár
54,9
1 550 000
Bölcske
24,5
692 000
Madocsa
9,8
277 000
Paks-Dunakömlőd
10,8
305 000
Összesen
100
2 824 000
A fentiek alapján a Képviselő-testület Dunaföldvár városra jutó önerő mértékét 1 550 000 Ftot az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére elkülönítve, nevesítve biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
11. 2013. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Tóth István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag azzal a módosítással javasolta elfogadásra, miszerint
a 2013. évi közbeszerzési terv legyen kiegészítve a „mezőgazdasági földút fejlesztés” pályázattal.
Az e módosítást tartalmazó anyag került a képviselők elé.
Kiss Lajos Csaba: Úgy tudja, hogy az energetikai pályázatokat néhány héttel ezelőtt felfüggesztették.
Ez igaz? Be lettek-e adva a pályázatok?
Lajkó Andor: Ő is úgy tudja, hogy felfüggesztették ezeket a pályázatokat. A pályázat író cég nem
nyújtott be pályázatot. Csütörtökön lesz egyeztető megbeszélés a cégekkel.
Ezeket a pályázatokat újra megnyitják ebben az évben.
Kiss Lajos Csaba: Erre mérget ne vegyünk, nem véletlenül függesztették fel. Utána nézett ő is, a
pályázatokat azért függesztették fel, mert olyan nagy számú pályázat érkezett, amely a keretet
jelentősen lehatárolta. Érdekes, hogy Bölcske és Madocsa be tudta adni a pályázatát, nekik az Eco
Cortex Kft. pályázatíró cég írta meg.
Kérte, hogy a szerződést nagyon nézzék át, nem kis értékű pályázatokról van szó.
Horváth Zsolt polgármester: Csütörtökre hívott össze egyeztetést, melyre meghívja Kiss Lajos
képviselőt.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

43/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2013. évi
közbeszerzési tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.
A 2013. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

12. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek bérleti díjának
csökkentésére
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, az előterjesztésben leírtakat.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság 3 nem 1 igen szavazattal nem javasolja a 15 %-os bérleti díjak
csökkentését, azonban 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a bérleti díj meghatározásnál a
zónánkénti besorolást. Azon kell elgondolkodni, hogy minden üzlethelyiség ugyanolyan értékű-e és
azon is, hogy egy raktárhelység ugyanolyan díjat fizessen-e, mint az üzlethelyiség.
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Dr. Süveges Árpádné: Ő is részt vett a bizottsági ülésen. Az elmúlt években elindultak olyan
folyamatok a belföldi fogyasztásban, ami arra utal, hogy komoly gondokkal küzdenek a vállalkozások.
Lehet, hogy ennek a folyamatnak még nincs is vége. A vállalkozások költségeinek fontos részét
képezik a bérleti díjak. Sok nem újszerű és nem jó állapotban lévő üzlethelyiségünk áll üresen. A piac
tele van új építésű, jó kialakítású üzlethelyiségekkel, melyek sokkal versenyképesebbek. Inkább
kínálati, mint keresleti piacról beszélhetünk.
Az ő véleménye az, csökkentsék a bérleti díjat.
Jákli Viktor: Támogatja a díjcsökkentést.
Újra felveti azt a javaslatát, hogy a helyi kispiacon sem és a nagypiacon sem szedjünk napi helypénzt a
helyi őstermelőktől. Ha nem teszünk támogató lépéseket, eltűnnek ezek a piacok. Csak a havi szintű
asztalbérletek maradjanak. Hátha így fellendül ez a fajta kereslet.
Bárdos Lászlóné dr.: Megnézik ennek lehetőségét.
Horváth Zsolt polgármester Tóth István által tett módosító indítványt szavaztatta meg, miszerint ne
csökkentsék a bérleti díjat, alakítsanak ki övezeti besorolásokat, a bérlemény felhasználásának
megfelelően alakítsanak ki bérleti díj különbségeket, 15 %-os díjcsökkenés a kiszolgáló helyiségeknél.
A Képviselő-testület 2 igen, 5 ellenszavazattal nem fogadta el a módosító indítványt.
Ezután
Horváth Zsolt polgármester a határozati javaslat „A” változatát szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 5 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek vonatkozásában 2013. április 01-től 15 %-kal
csökkenti
a) a bérlők által a döntés meghozatalakor fizetett nettó bérleti díjak összegét,
b) a folyamatban lévő, illetve lezárult liciteljárások alapján kialakult bérleti díjak nettó
összegét.
A jelen döntés meghozatalát követően kiírt licitek esetében az induló licitárat nettó 13.000.Ft/év/m2 összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés I. módosításában kéri a fenti döntés
költségvetési bevételi oldalt érintő következményeinek átvezetését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

13. Városi Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Kiss Lajos Csaba: Az Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását. Minden
évben benyújtjuk ezt a pályázatot, de sajnos egyre kevesebb pénzt nyerünk.
Az sem biztos, hogy az idei évben kiírásra kerül a pályázat. A határozatot hozzuk meg, mert ha kiírják
akkor azonnal be tudjuk adni.
Pataki Dezső igazgató: E pályázat idei évi költségvetése 2 millió forint körül van, melynek az önrésze
600 e Ft. az igényelt támogatás 1.456 e Ft.
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és polgármester.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság bíztatta az igazgatót, hogy merjen bátrabban pályázni.
Javasolta, egészítsék ki 400 e Ft-tal az önrészt.
Kiss Lajos Csaba: Meg kell nézni mennyi a maximum támogatás.
Ha nagyobb összeget nyernénk, akkor még ráérünk arról dönteni, hogy meg tudjuk- e valósítani.
Érdemes lenne egy nagyobb pályázatot megpróbálni.
Elfogadja az 1.000.000.- Ft. összegű önrész biztosítását.
Horváth Zsolt polgármester az alábbi határozati javaslatot szavaztatta meg:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2013. évre szóló, a
helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton való részvételt.
A pályázatban megjelölt 3.292.100.- Ft fejlesztési összeg elnyerése esetén a Városi
Művelődési Központ technikai-műszaki berendezéseinek korszerűsítésére, fejlesztésére
1.000.000.- Ft önkormányzati önrészt biztosít.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

45/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2013. évre szóló, a
helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton való részvételt.
A pályázatban megjelölt 3.292.100.-Ft fejlesztési összeg elnyerése esetén a Városi
Művelődési Központ technikai-műszaki berendezéseinek korszerűsítésére, fejlesztésére
1.000.000.- Ft önkormányzati önrészt biztosít.
Határidő: 2013. március 25. (a pályázat beadására)
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

14. Beszámoló a Művelődési Központ 2012. évi munkájáról
(A beszámoló a 2013. január 29-ei Kt. ülés anyagával kiküldésre került)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Kiss Lajos Csaba: Elmondta, az Oktatási Bizottság január bizottsági ülésén megtárgyalta a
beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
A bizottság véleménye szerint kevésbé rétegprogramokat kellene megvalósítani, inkább az
átlagembernek szóló elemeket kellene beépíteni a nagyrendezvények programjába.
Kiemelték külön azt is, hogy a Művelődési Központ kulturális tevékenysége nagyon színvonalas volt,
ez a fajta tevékenység jó.
Pataki Dezső igazgató: Hozzátette, Kb. 80 programot bonyolított a Művelődési Ház, a sok külső
szerv által rendezett tevékenység ebben nincs benne.
Igyekeznek a legszélesebb spektrumon működtetni a programokat.
Réges- régen túl vannak azon a kapacitáson, amelyet a Művelődési Ház elbír. Aktuális lenne valami
megoldásban gondolkodni e tekintetben.
Horváth Zsolt polgármester :Már többször volt szó arról, hogy kellene egy civil házat működtetni.
Szerencsére sok civil szervezet tevékenykedik, az ő elhelyezésükről is gondoskodni kell.
A beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testült 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

46/2013.(III.05.) KT.
határozat
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ
igazgatójának beszámolóját a Városi Művelődési Központ és Dunaföldvári Tourinform Iroda
2012. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester
Pataki Dezső – igazgató
15. Napsugár Integrált Szociális Intézmény intézményvezetői beosztás ellátására pályázat
kiírása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kiss Lajos Csaba: Az Oktatási- Szociális Bizottság megvitatta a pályázati kiírást.
A pályázati kiírással egyetértett azzal a kikötéssel, hogy a megbízás időtartama ne 2,5 év legyen
hanem 5 év legyen.
A vezetői megbízás időtartama 2018. június 24. legyen.
Dr. Süveges Árpádné: Ő is egyetért ezzel a javaslattal.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az elhangzott módosító indítványt.
A módosító indítvány 8 fő képviselő egyhangúlag elfogadta.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal
egyetemben.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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47/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Napsugár
Integrált Szociális Intézmény (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.) intézményvezetői
álláshelyének betöltésére.
PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

A NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ)
álláshely betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
( 3 hónap próbaidő)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. június 25-től 2018. június 24-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény (Napsugár Idősek Otthona, Demens-részleg, Alapellátási Központ - nappali
ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás) szakszerű és
törvényes működtetése, szakmai munkájának koordinálása, az intézmény gazdálkodásával
összefüggő pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási feladatok ellátása; az
intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése; munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Főiskola, az intézmény alaptevékenységének megfelelő, az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 3. sz. mellékletének 8.2 pontja szerint intézményvezető beosztás ellátására
meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
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•

Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális területen szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.
• Szociális szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• A képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i).
• A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum.
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
• Szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6.
§ (8) bekezdésében felsorolt mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a
pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követő két éven belül vállalja a szociális
szakvizsga letételét.
• Az intézmény vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,
- hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
- vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
- nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. június 25.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 15.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Napsugár - intézményvezető.”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló
határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen dönt, az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-,
Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt,
a 75/541-553 telefonszámon.
Határidő: 2013.03.14.
Felelős a pályázati kiírás továbbításáért: Baráthné Ruzicska Erika
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16. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Házirendjének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kiss Lajos Csaba: Elmondta, az Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a dokumentumok
módosítását.
Horváthné Támer Ilona igazgató: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
A dokumentumok módosítását a Nevelő Testület fogadja el, a Képviselő-testület pedig egyetértési
jogot gyakorol, a Szülők Szervezetének véleményezési joga van. A Nevelő Testület egyhangúlag
elfogadta a dokumentumokat.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

48/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének
módosításával egyetért.
A módosított dokumentumok a határozat mellékletét képezik.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Szünet volt.
Kiss Lajos Csaba képviselő betegségére tekintettel a szünet után már nem vett részt a Testület
munkájában, Széles János később jött be az ülésre.
Jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.

17. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda
részmunkaidős takarítói állás engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság

és

Bölcsőde

intézményben

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és látva szükségességét elfogadásra
javasolta az álláshely létrehozását.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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49/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár - Bölcske –
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményben, mint működtető önkormányzat
engedélyi a D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskolai Tagintézményben – a
rehabilitációs hozzájárulás terhére részmunkaidőben (4 óra), 2013. március 6-tól - 2013.
június 30-ig a takarítói álláshely létrehozását.
A létszámváltozást a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a 2.7.
sz. mellékletén át kell vezetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Horváthné Támer Ilona igazgató

18. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztett anyagot.
Bárdos Lászlóné dr.: Hozzátette, június 30-ig a társulási megállapodásokat kötelezően felül kell
vizsgálni, előfordulhat, hogy ebben is lesznek még módosítások.
Más hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

50/2013.(III.05.) KT.
határozat
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló CXC.
törvénye szerinti Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás –
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
Hatályba lépés: 2013. július 1.
I.

A Megállapodás első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mhöktv.) – jelen
megállapodás 3. pontjában megnevezett – települési önkormányzatok képviselő-testületei feladatellátási kötelezettségük alapján a Mhöktv. 13. §. (1) bekezdés 6. pontban előírt kötelező helyi
önkormányzati alapfeladatukról, az óvodai ellátásról a Mhöktv. 13. § (1) bekezdés 8 pontban foglalt
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gyermekjóléti alapellátás keretében bölcsődei feladatok végzéséről, valamint a fenti feladatokhoz
kapcsolódó étkeztetés biztosításáról, figyelemmel az „Integrált mikrotérségi oktatási központ és hálózat
fejlesztése a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa településeken a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009. –
0012”azonosítószámú projektben foglaltakra és 2012. december 17-én létrejött „MEGÁLLAPODÁS a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról” tárgyában Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, társulás
útján gondoskodnak a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.

II.

A Megállapodás I. „Általános rendelkezések” része a 11. pontjába a következő mondat
kerül:

11. Az alapítói jogokat a három tag közösen gyakorolja egyenlő mértékben.
(A fejezet többi pontjai egy sorszámmal nagyobb számot kapnak a szöveg megváltoztatása
nélkül.)
A Megállapodás II. fejezet második része „A közös feladat- és
hatáskört gyakorló szerv neve és működése: Mikrotérségi Társulási Tanács
(továbbiakban: Tanács) első és második bekezdése az alábbira változik:

III.

A Tanácsot a társult települési önkormányzatok által delegált tagok, a polgármesterek
alkotják. A polgármestert akadályoztatása esetén a testület által delegált tag
helyettesíti.
Mindegyik Képviselő-testület egy tagot delegálhat a Tanácsba, melynek megbízatása
visszavonásig tart.
A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a
megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
A Tanács a társulás döntéshozó szerve, döntését ülésén, határozattal hozza.
Szavazni személyesen vagy a Képviselő-testület által meghatározott helyettesítő delegált tag
útján lehet.
A Tanács minden tagjának egy szavazata van.
A Tanács mindenkori elnöke a gesztor önkormányzat polgármestere, aki a gesztor
önkormányzat delegált tagja.
A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök, együttes akadályozatásuk esetén a korelnök hívja
össze és vezeti.

A negyedik bekezdés 2. mondata a következő lesz:
„A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a megyei kormányhivatalnak.”

A ötödik bekezdés „A Tanács egyhangú döntése szükséges:” kiegészül a következő ponttal:
-

a társulási megállapodás módosításához

A fejezet hatodik, hetedik és nyolcadik bekezdése a következőre változik:
A Tanács - a képviselő-testületek előzetes döntései, felhatalmazásai alapján - dönt a
következő önkormányzati feladat- és hatáskörökben:
-

a közös igazgatású köznevelési intézmény intézményvezető (igazgató) kinevezéséről,
felmentéséről, fegyelmi és kártérítési felelősségre vonásáról,
az intézmény pedagógiai programjával, szervezeti és működési szabályzatával, az
intézmény házirendjével kapcsolatosan egyetértési jogot gyakorol,
az intézmény működését érintő egyéb kérdésekről,
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-

az intézmény költségvetésének megállapításáról, annak módosításáról, zárszámadásának
elfogadásáról,
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá
engedélyezi a minimális és maximális létszámtól való eltérést;
meghatározza az óvodai beiratkozás időpontját
az intézményben foglalkoztatottak létszámkeretének meghatározása
az intézmény gazdálkodási jogkörének, átszervezésének, megszüntetésének, tevékenységi
körének módosításáról, nevének megállapításáról.

A társulás szolgáltatásai igénybevételének meghatározott feltételei:
- az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény 88. § 1) (2) bekezdés és a 89. § (4) és (5) bekezdés
rendelkezése és a helyi önkormányzatok rendeletei alapján vehetik igénybe az
intézményt használók.
A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás:
- Dunaföldvár Város Önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.
§ (4) bekezdés és a 76. § (1) bekezdés alapján működteti a köznevelési intézményeket, melyhez
kapcsolódó döntésékhez nem kell a társult települések képviselő-testületeinek és a társulási
tanács döntése, ezekről saját hatáskörben dönt.
A Tárulási Megállapodás módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek előzetes döntései
szükségesek:
- ha módosítást megváltozott jogszabály vagy törvény írja elő,
- ha a társulásban részt vevő bármelyik tag írásban kezdeményezi.

IV. A Társulási Megállapodás III. fejezet utolsó része „A társulás feladatellátása,
pénzügyi ellenőrzése” második bekezdése módosul az alábbiak szerint.:
A belső ellenőrzést végző szervezet tevékenységét a gesztor önkormányzat pénzügyi
vezetőjének közvetlen alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a Társulási Tanács elnökének küldi
meg.
A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és a belső
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodás és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a társulás elnöke és a gesztor önkormányzat pénzügyi
vezetője részére.

V.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet „Tájékoztatás, beszámolás” az
alábbira változik:

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a közös igazgatási intézmény igazgatója
évente egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartozik.
A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek évente legalább egy alkalommal beszámolási
kötelezettséggel tartoznak a Társulási Tanács ülésén végzett munkájukról, a hozott döntésekről, a
Társulás működéséről.

VI.

A Társulási Megállapodás V. fejezet címe a következő lesz:
„Társulás tagsági viszonyai
Belépés, csatlakozás, kiválás, kizárás szabályai”

A fejezet második a része: „Kiválás a társulásból” az alábbi lesz:
A társulás tagja a társulásból a naptári év utolsó napjával – december 31. – válhat ki.

26

A kiválásról szóló minősített többséggel hozott határozati döntést legalább hat
hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A kiválás
hatálya csak adott év december 31-re szólhat.
A fejezet negyedik a része a „Megszűnés” a következő lesz:
A társulás megszűnik:
- ha az „Integrált mikrotérségi oktatási központ és hálózat fejlesztése a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa
településeken a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009. – 0012”azonosítószámú projektben foglaltakban előírt
fenntartási kötelezettség már nem áll fenn,
- ha a társulás tagjai a Mhötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák,
- a törvény erejénél fogva,
- a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulásban részt vevő települések képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához megszüntetéséhez.
A társulás tagjai a kiváláskor, a kizáráskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni
a III. pontban szabályozottak figyelembevételével. Az elszámolásnak a megszűnés időpontjától
számított három hónapon belül meg kell történni.

VII.

A Társulási Megállapodás 1. számú Melléklete:

A Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Megállapodásának melléklete
A Társulás alapfeladata és a tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok:
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § alapján köznevelési
feladata, amely
- óvodai nevelés,
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése-oktatása.

Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 – Óvodai nevelés
b) A társulásban ellátott alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:
559099
562912
562913
562916
562917
562919
680002
692000

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

811000

Építményüzemeltetés

821000
851000

Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás

851011
851012
889101
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889108
889109

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatások

931102
932918

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt
Polgármester

2. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási
Tanácsának tagja:
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási
Tanácsának delegált tagja:
- Dunaföldvár Város Önkormányzatának polgármestere: Horváth Zsolt,
Bölcske Község Önkormányzatának polgármestere: Kiss József polgármester,
- Madocsa Község Önkormányzatának polgármester: Gelencsérné Tolnai Klára.
A tagságuk az önkormányzati választási ciklus végéig tart.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt
polgármester

Széles János képviselő visszajött az ülésre, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
19. 3. sz. Óvoda kérelme tornaszoba megépítésére
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István: A Pénzügyi Bizottság számba vette azt a helyzetet, hogy egyre kevesebb gyermek
születik és azt is, hogy nem csak a terem kialakításával kell számolni, hanem annak a megfelelő
eszközökkel történő ellátásával is.
Utána jártak, az iskolában tudnak helyet biztosítani az óvodásoknak a tornaórák megtartására.
A város jelenlegi anyagi helyzetét figyelembe véve a bizottság egyhangúlag nem támogatta a
kérelmet.
Dr. Süveges Árpádné: Másik három óvoda is van a városban, ha egynek épülne tornaterem, akkor
ugyanilyen jogos igénnyel jöhetne a többi óvoda is.
Az iskolában üres termek is vannak, azt kialakítva tornaszobának, át tudják adni.
Az Oktatási Bizottságnak is az volt a véleménye, hogy sem a gyermeklétszámok sem és az
Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete sem teszi lehetővé a tornaszoba megépítését.
Az óvoda vegye fel a kapcsolatot az iskolával, egyeztessék az órarendeket.
Az is elhangzott a bizottsági ülésen, ha pénzünk lenne, sokkal fontosabbnak tartanák az óvoda
udvarban lévő játékok felújítását, pótlását, mert azzal sok időt töltenek a gyerekek.
Horváth Zsolt: Részt vett egy óvodai tornafoglalkozáson az igazgató asszonnyal.
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Az iskola igazgatója és az óvodák igazgatója leegyeztették az időpontokat. Egyik intézménynek sem
csorbul a testneveléshez való joga. Biztosított mindkét tekintetben a tornaórák megtartása.
Horváthné Támer Ilona igazgató: A bizottsági üléseken megbeszéltek számukra elfogadhatók.
A szülőket tájékoztatják.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

51/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az Iskola utcai óvodához történő tornaszoba
hozzáépítése ügyében az alábbi döntést hozta:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésében óvodai tornaszoba
kialakítására pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.
A helyszíni bejárás során az óvoda és iskola vezetőivel egyeztetve a külvégi iskola
tornatermében az összes óvodai csoport részére a törvényben előírt testnevelési foglalkozások
ideje biztosított.
Felelős: Horváthné Támer Ilona igazgató
Határidő: azonnal

20. Dunaföldvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása önkormányzati
rendezvények egészségügyi biztosítására
Pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
A pályázatot bontotta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztett anyagot.
Tóth István: Szerinte arról is kell dönteni, hogy a Betyárnapi illetve a Sárgagödri gyermeknap
rendezvényt a város finanszírozza vagy sem.
Horváth Zsolt polgármester: Más civil szervezetek rendezvényeit is szokták támogatni.
Lehet az, hogy ezek a szervezetek ezt tudják be, mint támogatást.
Az a jó megoldás, ha az OMSZ végzi ezt a feladatot.
Dr. Hallai Róbert: Jogilag alátámasztott az az igény, hogy minden olyan rendezvény, ahol nagyobb
létszámú ember jelenik meg, ott legyen biztosítva az egészségügyi háttér. Törvényi kötelezettségünket
teljesítjük azzal, hogy a rendezvényeket mentőszolgálattal biztosítjuk.
Eddig alternatív cégekkel biztosítottuk a rendezvények egészségügyi biztosítását.
Örülni kell, hogy az Országos Mentőszolgálat benyújtotta pályázatát, elfogadható és vállalható áron.
Javasolta, hogy fogadja el a Testület azt, hogy ez a két civil rendezvény is finanszírozásra kerüljön az
Önkormányzat által.
Jákli Viktor: Örül, hogy ez a két rendezvény is támogatva lesz az önkormányzat részéről, támogatja.
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Elmondta még, a tavalyi év novemberében 250 e Ft-ot biztosított az önkormányzat a Mentőállomás
részére anyagellátásra. Ezt továbbítottuk a német testvércsoportunkhoz. Ők már dolgoznak az anyagok
beszerzésén. Egy csomó eszköz remélhetőleg átkerül a földvári mentősök használatába.
Bárdos Lászlóné dr.: A mai postában visszaérkezett a támogatási szerződés a budapesti cégtől. Eddig
nem lehetett átadni a pénzt részükre.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot azzal, hogy a két civil rendezvény
is, nevezetesen a Betyárnap és a Sárgagödör gyermeknap is szerepeljen a biztosított

rendezvények között. E két rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerüljön
rögzítésre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
52/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Mentőszolgálat
(1055 Budapest, V. Markó u. 22.) által megküldött pályázati ajánlatban foglalt 703.700,-Ft
összesített árajánlatot elfogadja és az alábbi rendezvények egészségügyi biztosítására köt
szerződést:
1.) 2013. évi Országos állat- és kirakodóvásár:
- március 17.,
- április 21.,
- május 19.,
- június 16.,
- július 21.,
- augusztus 18.,
- szeptember 15.,
- október 20.,
- november 17.
2.) 2013. május 1. – Majális
3.) 2013. szeptember 28-29. – Szüreti Fesztivál
4.) 2013. augusztus 20. – Szent István Napi Vigasság
5.) Betyárnap (A rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerül rögzítésre)
6.) Sárgagödör gyermeknap (A rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerül
rögzítésre)
Dunaföldvár Város Önkormányzata egyedi szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal,
melynek aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2013. március 08. a szerződés megkötésére
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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21. Javaslat a 2013. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlása
miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

53/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor, Tóth
István, Széles János, dr. Hallai Róbert írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk felajánlásáról.
A képviselő-testület a képviselők összesen 2 516 471,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát
az alábbi civil szervezetek támogatására használja fel:
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Támogatott szervezet megnevezése
Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ
Cserkészet a holnap gyermekeiért
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület
Gyermekeink jövőjéért Alapítvány
Polgárőrség Dunaföldvár
Dunaföldvár Football Club
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Part-Oldalak Kulturális Egylet
Löfan Mazsorett Csoport
Beszédes József Vízitúra Sportklub
Holler UFC
Összesen:

Támogatási összeg
161 443,176 708,176 708,176 708,1 133 337,73 089,88 354,88 354,176 708,88 354,88 354,88 354,2 516 471,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2013.03.31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

22. Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés ügye
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Részletesen ismertette az előterjesztést.
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Tóth István: Felolvasta a határozati javaslatot. Ezt a határozati javaslatot támogatta a Pénzügyi
Bizottság.
Takács Zoltán: Elmondta, a határozati javaslatban szereplő járatszám lényegesen kevesebb, mint amit
a Gemenc Volán biztosított volna. Azért vagyunk itt, hogy olyan döntéseket, hozzunk amellyel az itt
élő dunaföldváriaknak az életminőségét javítani tudjuk.
A döntésünknél vegyük figyelembe a pénzügyi lehetőségeinket is, figyelembe véve, hogy a 700 aláírás
népszavazás kezdeményezésére is feljogosítja azokat, akik a Képviselő-testülethez fordultak ezzel a
beadvánnyal.
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre vizsgáljuk felül a járatok
működését. Olyan vélemény volt még, hogy az iskola járatra annyian szállhassanak fel, ahányan éppen
felférnek.
Horváth Zsolt polgármester: A javaslat szerint a határozati javaslat 3. pontjából kimarad „A 6:45
perces 20 férőhelyes autóbuszra a 65. életévet betöltöttek szállatnak fel személyi igazolvány
bemutatásával.” mondat.
Kövesdi Ildikó Hunyadi téri lakos: Kihagyták a középkorúakat, akik nem tudják igénybe venni a
járatot.
A 6:45 órakor induló járat szerinte nagyon korai, 10-15 perc alatt beér a központba a busz. Minden 8
órakor nyit, mindenre várni kell, és nem tudnak hazamenni.
A Patent bolt környékiek igénybe tudják venni a járatot, pl. a Vasút utcában és azon a környéken élők
nem.
Széles János: Az Önkormányzat a járatokat díjtalanul biztosítja, az a célunk, hogy a város központja
elérhető legyen. Lehet, hogy korai ez az indulási idő, de figyelembe kell venni a téli időjárási
viszonyokat is, a gyerekeknek időben az iskolába kell érniük.
Nagyon sok szülő autóval viszi a gyerekét az iskolába, sokszor nem lehet közlekedni az iskolák
környékén.
Azt tudomásul kell venni, hogy annyi szolgáltatást tudunk biztosítani, amennyi pénzünk van.
Lehetne igény szerint ¼ óránként is buszjárat, mert 2 személy éppen be akar jönni a városba, ezt
tudomásul veszi.
Bölcske utcáról nincs is szó a határozatban, ott is emberek élnek, 2 kilométer hosszú az utca.
Ez az előterjesztés erőnkhöz képest a plafon.
Kovács Irén Hunyadi tér 2/A/2.:Elismerjük mi is azt, hogy a helyi járatos busz a délelőtt folyamán
nem volt teljesen kihasználva. Nem is kérjük azt, hogy óránként legyen busz, annyit kértünk, hogy
reggel bevigyük a gyerekeket és kb. 1,5-2 óra múlva vissza tudjunk jönni.
Délutánra szintén 2 járatot kérünk, az egyiket 14 óra körül, mert a felsősök ezzel jönnek haza. Ne a
hatos úton közlekedjenek és a kapuig behozná őket a busz. A másik járat délután lenne, amivel az
alsósokkal jövünk haza.
Horváth Zsolt: Szerinte a felsős gyerekek már képesek haza menni egyedül.
Azok a gyerekek, akik 14 órakor fejezik be az iskolai napot, és pl. az Irinyi J. utcában laknak, vagy a
Derecskei vagy a Táncsics Mihály utcában, ők is átmennek a 6-os úton, nincs helyi járatos közlekedési
lehetőségük.
A köznevelési törvény értelmében 2013. szeptember 1-jétől beindulnak az egész napos iskolák,
amelyeken a felső tagozatos gyerekeknek is délutáni foglalkozásokon kell részt venniük.
Hogy mivel tudnak hazamenni azok, akik reggel bejönnek a városba? Szinte óránként megy helyközi
busz a Hunyadi park irányába, amivel haza tudnak menni.
Kövesdi Ildikó: Meg lehetne-e azt oldani, hogy a 15:40 kor induló iskolabusz később induljon, aki pl.
külön órára jár, azért már el kell menni a szülőnek az iskolába.
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Horváth Zsolt polgármester: Erre van lehetőség, indulhat 15:50 kor a járat.
Széles János: Kérjenek a vállalkozótól majd 1 hónap múlva kihasználtsági kimutatást, akkor lehet
módosítani.
Takács Zoltán: Valahogy egyszer el kell indulni. És bár minden tiszteletem a Hunyadi parki lakóké,
akik eljöttek most ide, de nem csak róluk szól a dolog. Vannak dunaföldváron olyan területeken élők,
akiket szintén érint a dolog. Összességében kell nézni. A Bölcske utcaiaknak szerencséjük van, mert
elég sok járat jön Bölcske felől, amivel bejutnak a városba.
1 hónap múlva térjenek vissza erre.
Kövesdi Ildikó: Lesznek fix indulási idők?
Dr. Süveges Árpádné: Igen, a Gemenc Volánnal voltak ilyan problémák e tekintetben. Vagy jött a
busz, vagy nem, vagy késett. Jogos a felvetés. Remélem, hogy a földvári vállalkozóval ilyen probléma
nem lesz.
Horváth Zsolt polgármester: A szerződéses járat menetrendje az autóbusz megállókba ki lesz
függesztve.
Kovács Irén: Esély arra nem lesz, hogy olyan busz legyen, ami eljön a laktanyához? Csak az Alba
Volánosra támaszkodhatunk?
Horváth Zsolt polgármester: Igen, csak arra.
Kovács Irén: Sokan kérdezték tőle, lenne arra esély, hogy az Alba Volán járatnak nemcsak lent a
rossz épületnél lenne megállója, hanem eggyel feljebb is?
Horváth Zsolt polgármester: Ebben nem tudok nyilatkozni. Az Alba Volán és a közlekedési
szabályok szigorúan meghatározzák, hogy milyen gépjármű öblöt és hol lehet kialakítani a forgalom
szabályozás szempontjából. A KPM szerinte nem adna rá engedélyt, mert az kereszteződés függő.
Kovács Irén: A sárga villogó lámpa helyett nem lehetne rendes lámpa?
Horváth Zsolt polgármester: Ez a főút nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Nem sok esély van rá.
Szerinte 20 millió forint nem lenne elég ennek kialakítására.
Egy levelet elküldünk a KPM-nek. A válaszról Önöket is tájékoztatjuk.
Kovács Irén: Lehetne, hogy 14 órakor is legyen busz?
Horváth Zsolt polgármester: Ez sajnos nem fér bele a költségvetésünkbe.
Kovács Irén: Sok gyerek panaszkodott, hogy az Alba Volános buszon a sofőrök belekötöttek abba,
hogy Gemenc Volános bérletük van, nem akarják elfogadni. Itt a városban Gemenc Volán bérletet
lehet kapni.
Horváth Zsolt polgármester: Megnézik ezt is.
Horváth Zsolt polgármester a 2 két módosító indítvánnyal egyetemben megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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54/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta Dunaföldvár
közigazgatási területén szerződéses autóbusz- közlekedés tárgyában:
1. A helyi menetrend szerinti autóbusz szolgáltatás 2013. január 01-jétől történt
megszüntetést továbbra is fenntartja.
2. Szerződéses járatot indít 2013. április 1.-től határozatlan időre, melynek érdekében
szerződést köt Juhász István Dunaföldvár, Katona J. u. 13. szám alatti vállalkozóval, 3
db reggeli járatra (14 km + 14 km és 8 km járathosszal) és 1 db délutáni járatra 14 km
járathosszal, az alábbi menetrend szerint:
- Munkanapokon:
- 05:10 : Felső Fok- Hunyadi park - Autóbusz pályaudvar útvonalon (20 fős
autóbusszal) - meglévő szerződés alapján
- 6:45: Felső Fok- Hunyadi park- Előszállási u. - Ságvári E. u.- Kereszt u. ( Erzsébet
utcáig)- Autóbusz pályaudvar (20 fős autóbusszal)
- Iskolai napokon (diákjárat):
- 6:45: Felső Fok- Hunyadi park- Pentelei u.- Előszállási u. - Ságvári E. u.- Kereszt
u.(Erzsébet utcáig) - Autóbusz pályaudvar (50 fős autóbusszal)
- 7:20: Autóbusz pályaudvar - Pentelei u.- Hunyadi park- Pentelei u.- Autóbusz
pályaudvar (50 fős autóbusszal)
- 15:50: Autóbusz pályaudvar – Kereszt u. (Erzsébet utca)- Ságvári E. u.- Előszállási
u.- Pentelei u.- Felső Fok- Hunyadi park (50 fős autóbusszal)
3. Az iskolajárat igénybevételére az jogosult, aki rendelkezik a D-B-M MONI vagy a DB-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazolása alapján, a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal által kiadott felszálló kártyával.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződéses járat
működtetéséről szóló megállapodás aláírására, valamint a Gemenc Volán Zrt.-vel kötött
megállapodás 2013. március 31-el történő felbontására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2013. március 31.
23. A XX. Századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcaelnevezések módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán: Az utcanevek megváltoztatása tekintetében a Városfejlesztési Bizottság megtette
javaslatát.
A Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben szereplő 4 utca helyett
5 utca nevének
megváltoztatását javasolja. Az 5. utca a Rózsa Ferenc utca, az 1906. évben született Rózsa Ferencről
volt elnevezve.
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Vitára adott lehetőséget a Korvin utca. Ha Korvin utca „K”-val marad, az mindig is Korvin Ottó utca
fog lenni. Ha nem lesz névváltoztatás és marad „K”-val a Korvin utca és lejár a lehetőség, hogy
ingyenesen át lesz írva a személyi igazolvány, a lakcím kártya és a jogosítvány, ami van
magánszemélyeknek, akkor ha kicsúszunk ebből az időből, a Kormányhivatal törvényességi
észrevételt fog eszközölni, mivel a lakcímnyilvántartás náluk van, akkor a Korvin utca lakóinak saját
költségükön kell az utcájuk nevét átkeresztelni.
A beérkezett lakossági javaslatok alapján a Városfejlesztési Bizottság javaslata a Képviselő-testület
felé az alábbi legyen.

•
•
•
•
•

Hámán Kató utca → Sárdy János utca
Korvin utca → Corvin János utca
Ságvári Endre utca → Szent Lőrinc utca
Sallai József utca → Kiskápolna utca
Rózsa Ferenc utca → Rózsa utca

legyen.
Bárdos Lászlóné dr.: A Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatása nem szerepelt a törvényi
rendelkezések alapján megváltoztatási kötelezettség alá tartozó utcanevek között. Ha
gondolja a Testület, várja meg a MTA állásfoglalását.
Horváth Zsolt polgármester: Ne várják meg, döntsenek most.
Megszavaztatta a Városfejlesztési Bizottság javaslatát:
Hámán Kató utca → Sárdy János utca legyen: 7 igen egyhangú szavazattal elfogadva,
Korvin utca → Corvin János utca: 7 igen egyhangú szavazattal elfogadva,
Ságvári Endre utca → Szent Lőrinc utca: 7 igen egyhangú szavazattal elfogadva,
Sallai József utca → Kiskápolna utca: 7 igen egyhangú szavazattal elfogadva,
Rózsa Ferenc utca → Rózsa utca : 7 igen egyhangú szavazattal elfogadva.
Az alábbi döntés született:
55/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény rendelkezései alapján úgy határozott, hogy az
érintett utcák lakóinak javaslatát figyelembe véve a jelenlegi utcaneveket 2013. május 1.
napjától az alábbiakra változtatja meg:
•
•
•
•
•

Hámán Kató utca → Sárdy János utca
Korvin utca → Corvin János utca
Ságvári Endre utca → Szent Lőrinc utca
Sallai József utca → Kiskápolna utca
Rózsa Ferenc utca → Rózsa utca

Határidő: 2013. május 01.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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● Döntés a testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulója alkalmából tér elnevezéséről
Takács Zoltán: Elmondta, az idei évben lesz ünnepelve a 20. éves testvérvárosi kapcsolatunk
Weikersheimmel. Weikersheimben már van egy „Dunaföldvár” utca. Többen úgy gondoltuk, egy
komoly gesztus lenne, ha egy teret elneveznénk Weikersheim térnek.
A bizottság azt javasolja a Testületnek, hogy a Tóth Cukrászda előtt lévő teret nevezze el
Weikersheim térnek. Szeptemberben ünnepség keretében felavathatnák.
Szóba került még a Püspök utca iskola előtti tér, illetve a Duna parton, ahogy megyünk lefelé a jobb
oldali tér, ahol elkezdtük a fásítást.
A Bizottság a Tóth Cukrászda előtti teret javasolja elnevezni.
Horváth Zsolt polgármester: Weikersheimben megnézték a „Dunaföldvár” utcát, amely egy új utca.
Úgy gondolták ez a gesztus visszajárna.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Városfejlesztési Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

56/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
dunaföldvári 2605/8 hrsz-ú közterületet 2013. május 1-jétől Dunaföldvár városának a
németországi

Weikersheim városával létesített testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulója
alkalmából

„Weikersheim tér”-nek
nevezi el.
A tér ünnepélyes névadására a 2013. szeptember 28-29-i partnerségi ünnepség keretében
kerül sor.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Horváth Zsolt polgármester: Ezt a parkot ünnepélyes keretek között szeptemberben
felavatjuk.
24. Dunaföldvár Város Önkormányzatának ajánlati felhívása a gyommal fertőzött
területeken közérdekű védekezés végrehajtására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette a pályázati felhívást.
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Széles János: Az állami tulajdonú földeket is nekünk kell gyomtalanítani?
Horváth Zsolt: Mindenkinek a saját tulajdonán kötelező elvégezni a gyomtalanítást. A Magyar
Államnak is kötelezettsége lenne ezt elvégezni. A tavalyi felszólításunka nem válaszoltak.
Tavaly a saját bevételeink terhére elrendeltük a kényszervédekezést.
Idén kiszámlázzuk a Magyar Államnak a költségeket, ha nem teljesítik a parlagfű mentesítési
kötelezettségüket a saját tulajdonú területeiken.
Módosító javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

57/2013.(III.05.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának ajánlati felhívása a gyommal fertőzött
területeken közérdekű védekezés végrehajtására
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon, telex és telefax számai:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Telefon: 75/541-550
Fax: 75/541-555
2. a.) A választott eljárás: egyszerű, nyílt
b.) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
üzemeltetés vállalkozási formában
3. a.) A beszerzés tárgya és a teljesítés helye:
Dunaföldvár Város belterületén a gyomokkal és parlagfűvel erősen fertőzött
területeken a közérdekű védekezés végrehajtása.
b.) A 3/a. pontban meghatározott feladatra négyzetméterre kivetített árajánlat tehető.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
A szerződéskötés évének december 31. napja.
5. a.) A pályázat benyújtásának címe, határideje és módja:
Az ajánlatokat kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 2013. április 05. (péntek)
12.00 óráig kell az alábbi címre megküldeni:
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A benyújtás módja: a borítékon a „Közérdekű védekezés” jelige szerepeljen.
b.) A pályázatok felbontásának időpontja:
Dunaföldvár Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 2013. április havi ülésén.
6. a.) Az ajánlati felhívás egyben meghívó is. Az ajánlatok felbontására az
ajánlatkérő meghívja:
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- az ajánlatkérő képviselőjét
- az ajánlattevőket, ill. képviselőket.
b.) Az ajánlatok felbontásának helye:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
I. emelet 6-os számú Tanácskozó terem
7. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a
vonatkozó előírásokra:
A dunaföldvári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a vállalkozási díjat havonta,
számla ellenében utalja a szolgáltatást végző részére.
8. Az ajánlattevők műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
A szolgáltatás végzésére szolgáló saját tulajdonú géppark fenntartása, megkötött
bérleti szerződés, vagy az eszközök biztosítására vonatkozó más elképzelés.
9. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az elbírálástól számított 30 napig tart.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Előnyben részül az a pályázó, aki
- alacsonyabb vállalkozási árajánlatot tesz
- a pályázatban nem kért, de a tárgyhoz tartozó plusz szolgáltatásra tesz ajánlatot.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
A kiírási dokumentációnak megfelelően az árakat kizárólag m2 árban lehet megadni.
12. Az eredményhirdetés időpontja:
Az ajánlatok elbírálása és az eredmény hirdetése az Önkormányzat 2013. április havi
Képviselő-testületi ülésén történik.
13. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szolgáltatási szerződést köt.
Dunaföldvár, 2013. február 25.
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző
2. A Képviselő-testület felkéri Dunaföldvár Város Jegyzőjét, hogy intézkedjen a pályázat
közzétételéről.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Határidő: 2013. 03. 08. közzétételre

25. Dunaföldvár, Vermek sor, a Radnóti utca és Katona J. utca felújítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Tóth István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a határozati javaslat „A” változatát javasolja
elfogadásra.
Bízunk abban, hogy lesznek pályázati pénzek, mert a város nem fog tudni biztosítani erre az
útszakaszra forrást, az biztos.
Takács Zoltán: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag a határozati
javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra.
Hozzátette, egy feladatunk van, hogy az itt élők életminőségét próbáljuk javítani. Áldatlan állapotban
vannak ezek az utcát, ami nagy gondja az ott lakóknak.
Várunk-várunk, de ezeket az utcákat már 5 évvel ezelőtt meg kellett volna csinálni.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

58/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Radnóti és a
Katona J. utcák szilárd burkolattal történő ellátása tárgyában készített előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
A képviselő- testület a folyamatban lévő adósságkonszolidációs eljárás eredményes
lefolytatását követő soron következő testületi ülésén napirendjére tűzi a 2013. évi
költségvetési rendelet 2.1.2.0 számú melléklete szerinti „Megvalósításra váró
fejlesztései elképzelések”-ben foglalt feladatok újratárgyalását, kiemelve
-

Ságvári-Kereszt u. ill.kapcs.u.burk.felúj. Terv kész, engedélye
Kereszt u.csap.víz elvezető r.kiépítése (kb.300m)
Ságvári – Kereszt u. ill. kapcs.u.burk.felúj. és útép. kivitelezése
Radnóti, Katona J. és Vermek sora útburkolat felújítását.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: adósságkonszolidációs eljárással kapcsolatos döntést követő soros testületi ülés, a
napirend előkészítése tekintetében.
Széles János: Azt közöljük a lakókkal, hogy nekik is hozzá kell járulniuk a költségekhez.
Horváth Zsolt polgármester: Megnézik ennek a jogszabályi hátterét.
26. JOÓ-FUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. határidő módosítási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.
Horváth Zsolt polgármester: Hozzátette az illeték kiszabása miatt késik a dolog.
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Megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

59/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dunaföldvári 4201/2 hrsz.-ú
(Dunaföldvár, Sóház u. 14. szám alatti, 491 m2 területű, lakóház, udvar művelési ágú) és a
4202/2 hrsz.-ú (Dunaföldvár, Sóház u. 16. szám alatti, 395 m2 területű, lakóház, udvar
művelési ágú) ingatlanok bontási határidejének tekintetében hozzájárul a 237/2012 (IX.11.)
KT. határozatban megszabott 2013. március 31.-ei határidő módosításához 2013. június 30.ára, azzal a feltétellel, hogy ha a JOÓ- FUTÓ Kft. a bontási kötelezettséget teljes körűen nem
teljesíti az új határidőre, abban az esetben a befizetett letéti díjat elveszíti.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.
27. Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) véleményezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
A koncepció írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal elkészítette a Tolna
Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változatát. Az anyagot a képviselők
megkapták.
Az anyag előkészítésben az Dr. Süveges Árpádné alpolgármester asszony, Takács Zoltán képviselő és
jómagam is egy-egy napos konferencián vettünk részt. Az anyag erősségének azt tartom, hogy
kiemelten foglalkozik Tolna Megyének a földrajzi lehetőségeivel, az erősségével.
Az anyagot a város honapjára feltesszük.
Dr. Süveges Árpádné: az egyik egyeztető értekezleten én is részt vettem és a kistelepülések
polgármesterei is. Lehet felújítani óvodákat, iskolákat, ha a gyermekein nem itt keresi a boldogulás,
hanem elmennek külföldre. Addig, amíg a munkahelyteremtésben nem tudunk előre lépni, akkor
gyakorlatilag nem lesz változás az életkörülmények javulása terén.
Ha nincs munkahely, akkor minden csak pang. Alapjában véve ez határozza meg Tolna Megye létét.
Tóth István: Átolvasva az anyagot, örülök a kikötőnknek, a tájházunknak.
Azt láttam az egész anyagban, hogy a legnagyobb problémák a megye belső területén érezhetők.
Lehet, hogy ez a koncepció jó, de azokat az iparágakat kellene fejleszteni, illetve újraindítani,
amelyeknek van realitása.
Arra nem kaptam választ a koncepcióban, hogy az elmaradott területeket hogyan lehetne fejleszteni.
Széles János: A kistelepüléseken a munkanélküliség 21 %-os. Nincs az önkormányzatoknak
elképzelésük arról, mi lehet ebből a kitörési pont. Forrás sincs semmire.
Dr. Süveges Árpádné: A Humán erőforrás frakció értekezletén voltam, mellyen jelen voltak a nagy
vállalkozók képviselői. Nagyon érdekes szemszögből világították meg ők ezt a kérdést. Nem elég,
hogy a 6-os autópálya elhalad a települések mellett. Az alapvető probléma az ipartelepítésnél a képzett
munkaerő, melyre a közoktatási rendszernek is nagyobb figyelmet kellene fordítania.
Takács Zoltán: Egy település csak akkor tud erős lenni, ha egy megye erős.
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Az elképzelhető, hogy Dunaföldváron olyan beruházások valósulnak meg, amik szerepelnek ebben a
koncepcióban, melyek nem holnap fognak megvalósulni. Ez a program 2020-ig szóló elképzelés.
Az anyag próbálja összefoglalni, hogy egy megyét hogyan lehet élhetőbbé, gazdagabbá tenni és ez
által a településeket is.
Tóth István: Reméljük a szakképzés abba az irányba megy, hogy ne a könyvekből tanulják a
gyerekek a szakmát, hanem a munkahelyeken töltsenek több időt.
Ne az átképzésekre fordítsuk a sok pénzt, hanem a munkahelyteremtésre.
Horváth Zsolt polgármester: A munkaanyag megismerése és a vélemények meghallgatása után
megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció (2014-2020) munkaanyagát megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

60/2013.(III.05.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció (2014-2020) munkaanyagát megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.
Határidő: értesítésre 2013. április 14.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
28. Egyebek
● Tájékoztató a németországi testvérvárosban, Weikersheimben tett látogatásról
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, múlt héten hétfőn és kedden hivatalos látogatást tett Takács
Zoltán képviselő társával a németországi Weikersheimben, amelynek célja az volt, hogy újra
lendületet adjanak a testvérvárosi kapcsolatnak, illetve szóba került a testvérvárosi kapcsolat 20.
évfordulójának megünneplése is, melyet mi szeptemberre tervezünk.
Elmondta még, a civil szervezetek közötti kapcsolatokon túl a gazdasági együttműködés kiépítése is
szóba került. A testvérvárosban személyes kapcsolatok is kialakultak az évek során.
Mi összeállítunk egy portfóliót a lehetőségeinkről, milyen szolgáltatásokat és vállalkozásokat lehetne
bevonni.
Március 26-27-28-án jön a testvérváros delegációja viszontlátogatni bennünket. Ők is összeállítják
addigra portfóliójukat.
Megemlítette azt is, hogy van a testvérvárosunkban van egy magyar tulajdonú étterem és felajánlották,
ha van nálunk vállalkozó, aki szeretne magyar ételeket értékesíteni májustól szeptemberig, akkor ezt
az üzlethelyiséget bérbe adják. Keresnek magyar szakácsot és pincért is. A szociális ágazatban is
keresnek munkaerőt. A két város közötti „munkaerő közvetítési” kapcsolat kiszélesítése a cél.
Takács Zoltán: A gimnáziummal már van csereüdültetés a két város között. Igény van arra, hogy az
általános iskolák diákjaival is legyen ez a fajta üdültetés, kirándulás.
● Tájékoztató az adósságkonszolidációról
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, a polgármester úr akadályoztatása folytán ő írta alá a
konszolidációs szerződést Szekszárdon.
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Az adósság konszolidáció keretében összesen 192.683.691.- Ft. összegű adósságot vállal át az
állam Dunaföldvártól, a város 457.677.728.- Ft-os adósságából.
Bemutatta a Megállapodást.
Azt még nem tudjuk, hogy technikailag hogyan fog ez realizálódni.
Takács Zoltán: Nem tudja mi volt a tárgyalás menete, mik voltak a fékek, azok a tényezők, amik
miatt Dunaföldvárnak az említett összegű adósságátvállalása 42 % lett.
Tolna megye települései közül Bátaszék 65 %-ot, Bonyhád 70 %-ot, Dombóvár 60 %-ot, a
városnak szocialista polgármestere van, Szekszárd 60 %-ot, Tamási 70 %-ot, Tolna 65 %-ot
kapott.
Tolna városának 3 milliárdos adóssága volt, amiből 1.807.093 e. forintot engedtek el, ami 65 %.
Dunaföldvárnak a megyében az egyik legkisebb adósságállománnyal rendelkező település. 100150 millió forintot nem kaptunk vissza, azt nem érti, hogy miért.
Paks 40 %-ot kapott. Hajdú János Paks polgármestere azt mondta, hogy önmérsékletet tanúsítva,
nem akartak senkitől elvenni lehetőségeket, Paks város nem is célzott meg nagyobb %-ot.
Valamit el lehetne-e követni, hogy ezt a 42 %-ot feltornázzuk?
Tóth István: Ő volt, aki javasolta annak idején, hogy indokokkal alátámasztva kérjen az
Önkormányzat magasabb %-ú konszolidációt. Nagyon csalódott.
Az Önkormányzat 20 éve felelősségteljesen gazdálkodott, nem ment bele semmiféle
ügyeskedésbe, kötvénykibocsátásba. Nem lehetett volna minket 70 %-ra konszolidálni?
Erre rászolgáltunk. Dühönghetünk, de tudomásul kell vennünk, hogy ezt kaptuk, azért mert
becsületesek voltunk és jól gazdálkodtunk.
Széles János: Emberekre vagy pártokra adják a pénzt?
Dunaföldvár tényleg jól gazdálkodott, azért kaptunk ennyit, mert balos a polgármesterünk?
Az itt élő embereknek tartozik annyival a Magyar Állam, amiért nem tettük tönkre a várost, a
költségvetést, hogy ezt ismerjék el. Vagy ebben is politizálunk?
Dr. Süveges Árpádné: Nem irigyli azokat a településeket, akiknek többet elengedtek. A mi
városunk e Testület korrekt gazdálkodásának köszönhetően koránt sem lesz akkora bajban, mint
ezek a települések. A döntés teljesen igazságtalan.
Tóth István: Az ő igazságérzetét is sérti. Nem cserélne más településekkel.
Széles János: Voltak olyan pályázatok, amikor éreztük, hogy be van dobva a „fék”. Az a dolgunk,
függetlenül attól, hogy ki, milyen politikai nézettséget vall, hogy a városért dolgozzunk.
Takács Zoltán a Megyei Közgyűlésben ül, közülünk neki van a leghosszabb keze. Gondolom
információt tudott volna szerezni.
Horváth Zsolt: Amikor Szekszárdon jártak, elmondta az érveket. Büszke arra, hogy ez a
Képviselő-testület sosem engedett olyan „csábításnak” hogy eladósítsa a várost, nem estünk
adósságcsapdába.
Mi minden forintnak örülünk, bárhogy történt is. Ez egy végeredmény, ezt így kell elfogadni.
A politikai részét a dolognak nem itt kell megvitatnunk.
Bárdos Lászlóné dr.: Felolvasott a 2013. január 22-én hozott Pénzügyi Bizottsági határozatból,
melyben a bizottság felkéri a polgármestert, hogy differenciált adósság átvállalás részleteiről
folytatandó egyedi tárgyalás során Dunaföldvár városára meghatározott 40 %-os konszolidációs
sávval szemben 70 %-os mértéket érjen el:
„ A Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, hogy Dunaföldvár adósság állományának (457.677.728.Ft.) 70 %-a (320.374 ezer Ft.) még mindig sokkal kevesebb, mint más önkormányzatok 40 %-os
adósság állománya és a felelős gazdálkodása város vagyonának gondos kezelése alapot szolgáltat
arra, hogy a város ezt a támogatást megkapja.”
Úgy gondolja, mindent megtettek annak érdekében, hogy a 70 %-ot elhozhassuk.
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● Tájékoztató az iskolai térfigyelő rendszer működtetéséről

Tóth István: Elmondta, megkeresték az iskolából a tanárok, hogy ha már kész a térfigyelő
rendszer, akkor az miért nem működik?
Bárdos Lászlóné dr.: Az iskola őt ez ügyben nem kereste meg. A működésnek kell, hogy
legyen jog háttere. Az iskola megkereste a rendőrséget. A rendőrség által írt levelet nekünk is
megküldte. A levelet elolvasta és várta, hogy megkeressék a feltételek megteremtése
érdekében. Eddig senki sem kereste emiatt.
A kamera végpontja az iskolában nem lehet, ez egyértelmű. Úgy lehetne, ha ők nem nézi meg.
Dr. Süveges Árpádné: Holnap megy az iskolába, vállalta, hogy egyezteti a kérdőjeleket,
hogyan segítsünk lépni jogilag.
Széles János: Megjegyezte, elég szégyen, hogy ott tartunk, hogy az iskolákban biztonsági
kamerarendszert kell működtetni.
Dr. Süveges Árpádné: Egy kamerarendszer nagy segítség lehet a mostanra kialakult
viszonyok között. A gyerekekkel és a szüleikkel máshogy nem lehet bírni, csak úgy ha
szembesül a szülő a gyerek cselekedeteivel. Nem kell tőle megijedni, az iskolai lopásoknál is
nagy segítség lehet.
● Takács Zoltán: A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
kérjen részletes beszámolót a strandfürdő átadás- átvételéről és javasolja továbbá, hogy az
üzemeltető végezzen minél előbb ellenőrzésként páratartalom mérést.
● Tóth István: Elmondta, az Ügyrendi Bizottság nagy örömére szolgált, hogy
polgármester úr csatlakozott a kezdeményezéshez és elhelyezte a város háza előtt a székely
zászlót, az azt megillető helyen.
Elmondta még, a Képviselő-testület 2011. december 19-ei határozatában testvérvárosi
kapcsolat felvételéről határozott a Gyergyóújfalu községhez tartozó Tekerőpatak településsel.
Kérte, járjanak utána milyen stádiumban van ez a kapcsolat. Induljunk el ez irányban is, ha
már a testvérvárosi kapcsolatok újraépítéséről beszélünk.
Bárdos Lászlóné dr.: Néhai Keresztes Lajos polgármester úr elkezdte a tárgyalásokat a
településsel, levelezést is folytatott. Akkor nem a mi hibánkból, de nem sikerült felvenni a
kapcsolatot. Meg lehet újra próbálni.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést
19,15 órakor bezárta.
k.m.f.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Takács Zoltán képviselő

