Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 245-12/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-án
(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 János 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 jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt: Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 8 fő képviselő és a
polgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Jákli Viktor képviselőt.
Napirendre vonatkozó javaslatok az alábbiak voltak:
Tóth István: Október 12-én a Képviselő-testület felé megkeresés történt Shaffler Antalné
ügyében, erről szeretne beszélni az „Egyekben”
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, az érintetteket megkerestük írásban, helyszíni bejárás
is volt, az írásos dokumentumok, amelyek beérkeztek, össze vannak készítve.
Az érintettek részéről arra vonatkozó nyilatkozat nincs, hogy hozzájárulnak ügyük nyilvános
ülésen történő tárgyalásához, ezért zárt ülés napirendjére javasolta felvenni a témát.
Tóth István: Nem lehet várni, össze fog egy ház dőlni, életveszélyessé van nyilvánítva és nem
teszünk semmit.
Takács Zoltán: Jákli képviselővel megtekintették ezt az ingatlant, amíg az ellenérdekű felet
megkeresik addig, lehet, hogy ez a ház össze fog dőlni.
Javasolta, hogy ezt most azonnal tárgyalják nyílt ülésen.
Bárdos Lászlóné dr.: Az ügyben nincs semmilyen bírósági döntés, hogyan foglalunk
nyilvánosan állást amellett, hogy xy cég okozta-e azt a kárt, amit vél a tulajdonos.
Javasolta, hogy zárt ülésen tárgyaljanak erről.
Takács Zoltán: Kérte a polgármestert ezt a felvetést szavaztassa meg.
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Elmondta még, a 6. számú napirend keretében a temetkezéssel kapcsolatban lenne
észrevétele.
Kérte döntsenek – a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján - a Kossuth L. u. 1. szám alatt
lévő önkormányzati hirdetőtábla áthelyezéséről.
Kerüljön napirendre Gazsi Grofó és Gazsi Grofóné Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti
lakosos ingatlan felajánlása című előterjesztés, melyet a többi anyaggal együtt megkaptak a
képviselők.
Horváth Zsolt polgármester arról szavaztatta a Képviselő-testületet, hogy az Alsó Burgundia
5. szám alatti ingatlan ügy nyilvános ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Ezt a javaslatot 5 fő képviselő támogatta, 4 fő képviselő nem.
Majd megszavaztatta a módosító javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét.
A Képviselő-testület 7 igen, 2 ellenszavazattal elfogadta az ülés alábbi napirendjét:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása (Zárszámadási rendelet)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
2. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
3. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
4. DDIF Zrt. 2013. évi üzleti terve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
5. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
6. A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletre
törvényességi felhívás – rendeletalkotás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2007.(III. 15.) önkormányzati rendelet módosítása- vagyonváltozások
átvezetése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
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8. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
9. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatói
beosztás ellátására pályázat kiírása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
10. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde – Bölcskei Óvodai Tagintézményében
és a Madocsai Kölyökkuckó Óvodai Tagintézményben - létszámbővítés
engedélyezése a rehabilitációs keret terhére
Horváth Zsolt polgármester
11. Tájékoztatás a 2012. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
12. Belterületi gyommal és parlagfűvel erősen szennyezett területeken közérdekű
munka elvégzésére 2013 évre kiírt pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
13. Javaslat a 2013. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
14. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcaelnevezések módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
15. Kertész Gábor Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 44. szám alatti lakos csereingatlan
felajánlása közút céljára
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
16. Dunaföldváron a Vermek sora és a Kodály Zoltán utca kereszteződésében (2868
hrsz.) közterületen, a Vermek sora 4. szám (2744 hrsz.) alatti ingatlanból eredő
pince mellékágának váratlan leszakadása – vis maior támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
17. Dunaföldváron a Jobbágyősök utcában (3496 hrsz.) közterületen, a Jobbágyősök
u. 20/A. szám (3525 hrsz.) alatti ingatlan melletti váratlan pinceleszakadás – vis
maior támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
18. Döntés pályázatok benyújtásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
● Dunaföldvár, Belterületi utcák tervezésére vonatkozó ajánlatok
● Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Dunaföldváron
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19. Önkormányzati hirdetőtábla áthelyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
20. Gazsi Grofó és Gazsi Grofóné Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti lakosok
ingatlan felajánlása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
21. Egyebek
● Dunaföldvár, A. Burgundia 5. szám alatti ingatlan kárügye
Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Zárt ülésen:
1. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde nevelő-testületének továbbképzési
programja
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
2. Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjra szóló felterjesztés
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
3. Egyebek
Napirendi

pontok tárgyalása

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása (Zárszámadási rendelet)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a
Zárszámadási rendeletet.
A 2012. évi költségvetési rendeletnek 6 módosítása volt, mert a különböző költséghelyek
változtak az év során, ahogyan alakultak a bevételek. Év végére a likvid hitelállománya a
városnak 38 millió forint lett. Sikerült a terv alatt teljesítenünk.
Elmondta, a 7. számú mellékletben szereplő pénzmaradvány nem kézzelfogható pénz. Ez
nem más, mint a különböző gazdálkodó szervezetek költségvetésünkben odaítélt keretek el
nem használt része.
A pénzügyi iroda elkészítette a pénzmaradvány kimutatását, melynél lényeges, hogy
kötelezettségvállalással terhelt-e ez az összeg.
Javasolta, hogy A 14. sor szerinti kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványra
vonatkozóan a Képviselő-testület felkéri valamennyi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt
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kimutató intézmény vezetőjét, hogy kötelezettségenként dokumentálva mutassa be, miért tarja
indokoltnak a pénzmaradvány kötelezettséggel terheltként történő elszámolását.
Dr. Benedek József könyvvizsgáló: Ismertette a független könyvvizsgálói jelentést.
Horváth Zsolt polgármester először megszavaztatta a Zárszámadási rendeletet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési Zárszámadásáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: A pénzmaradvány vonatkozásában döntsön arról is a testület, hogy a
kimutatott szabad pénzmaradvány összegét – 37.488.000.- Ft-ot – elvonja-e?
Horváth Zsolt polgármester: Ezután a pénzmaradvány felhasználásáról szavaztatta meg az
alábbi határozati javaslatot:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati
rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetési zárszámadás pénzmaradvány-kimutatás
táblázatban (7. számú melléklet) 15. sorszám alatt kimutatott szabad pénzmaradvány összegét
– 37.488.000.- Ft-ot – elvonja.
A 14. sor szerinti kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványra vonatkozóan a Képviselőtestület felkéri valamennyi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt kimutató intézmény
vezetőjét, hogy kötelezettségenként dokumentálva mutassa be, miért tarja indokoltnak a
pénzmaradvány kötelezettséggel terheltként történő elszámolását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
78/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati
rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetési zárszámadás pénzmaradvány-kimutatás
táblázatban (7. számú melléklet) 15. sorszám alatt kimutatott szabad pénzmaradvány összegét
– 37.488.000.- Ft-ot – elvonja.
A 14. sor szerinti kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványra vonatkozóan a Képviselőtestület felkéri valamennyi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt kimutató intézmény
vezetőjét, hogy kötelezettségenként dokumentálva mutassa be, miért tarja indokoltnak a
pénzmaradvány kötelezettséggel terheltként történő elszámolását.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester és intézményvezetők
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2. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság a Belső Ellenőrzési Csoport jelentését megtárgyalta.
Az ülésen feltette a hivatal részéről megjelenteknek azt a kérdést, mennyire ítélik a csoport
munkáját fontosnak, számítanak-e a jövőben munkájukra. Minden jelenlévő kérte, hogy
maradjon meg a belső ellenőrzés, mivel az segíti munkájukat.
A Bizottság az intézmények részéről felmerülő ellenőrzési igényeket támogatja. A
beszámolót elfogadásra javasolta.
Kiss Lajos Csaba: Megkérdezte, a beszámolót miért a jegyző asszony írta alá?
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, azért írta alá, mert ő felel a belső ellenőrzésért. A beszámoló
Képviselő-testület elé terjesztése nem kötelező, de úgy ítélte meg, hogy az eddigi
gyakorlatnak megfelelően előterjeszti a Testület elé.
Dr. Süveges Árpádné: Nagyon fontos lenne, hogy az intézmények által kért területek
legyenek kiemelve az ellenőrzés tekintetében és fontos az is, hogy átfedések ne legyenek az
ellenőrzések vonatkozásában.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
79/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi Éves Belső
Ellenőrzési Jelentést elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

3. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt: Ismertette az előterjesztést. Elmondta még, az önkormányzatok
beterjesztették a Belügyminisztériumhoz módosító javaslatként, hogy a koncepció
elkészítéséhez ez az április 30-ai időszak nagyon korai, az államháztartási törvény október
30-ára történő módosítását kérték.
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Jákli János: Elmondta, maga a koncepció a 2013. évi költségvetésből indul ki, annak számai
köszönnek vissza. Részletezte a koncepció fő számait.
A Pénzügyi Bizottság tudomásul vette, hogy meg kellett alkotni a koncepciót, azt elfogadásra
javasolta a Képviselő-testületnek.
Takács Zoltán: A kormány szándéka ezzel a koncepció elkészítésének korai időpontja onnét
adatik, hogy 2014-ben az unió új két évre szóló költségvetésének első éve fog elkezdődni,
ebből következően Magyarországon is a rendelkezésre álló fejlesztési források lekötése meg
kell, hogy kezdődjön.
Horváth Zsolt polgármester a 2014. évi koncepció elfogadásáról szavaztatta a Képviselőtestületet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
80/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Város
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának költségvetési koncepcióját a határozathoz
mellékelt előterjesztés szerin elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

4. DDIF Zrt. 2013. évi üzleti terve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az üzleti tervet. Hangsúlyozták, hogy a 2013- évi
költségvetésünkben 6 millió forint összegű pénzeszköz átadás szerepel, ehhez képest a
javaslatunk az, hogy az előző évivel megegyező, 15 millió forint összeg nagyságig kapjon
végleges pénzeszközátadást a Zrt. A kettő különbözetéből így is már elköltésre került 2.3
millió forint nagy összegű villanyszámlára, illetve van egy korszerűsítés, melynek ára 2,5
millió forint. A különbözet még a szabad pénzeszköz.
Viczai János a Zrt. vezérigazgatója: Ez az említett két összeg a 2012. évi költségvetést
terheli, melynek teljesítése pénzügyileg 2013. évben történt. A fennmaradó részből, sajnos a
tervezhető költségeknek is csak egy része fedezhető.
Az látszik, hogy a bevételi oldalon növekedés várható. A balneoterápiás gyógykezeléseknél
már elértük a kapacitásunk felső határát. Fejlesztésekre kell számítani, mint tárgyi mint
személyi területen, ha nem akarjunk a konkurenciától elmaradni.
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Dr. Süveges Árpádné: Ha őszinték akarunk lenni elmondható, hogy ez a strand pozitív
eredményeket nem fog hozni. Amikor a város felvállalta, hogy visszaveszi a fürdőt, akkor
ennek ódiumát is felvállalta.
A Felügyelő Bizottságon arról is beszéltek, hogy a fejlesztést olyan irányba kell elvinni, hogy
az kiszolgálja a város és a környékbeli vendégeket és ne vetekedjen egy nagyfürdővel és azok
szolgáltatásaival. A szolgáltatások bővítésével talán minimalizálni lehet azt a pénzügyi terhet,
ami az önkormányzatra hárul.
Tóth István: Ő volt az egyike azoknak a képviselőknek, akik annak idején szorgalmazták,
hogy vegyék vissza a fürdőt. Tudták azt, hogy szorosabb üzemeltetésre kényszerül a város.
Amennyire lehet, minimalizálni kell a veszteségeket.
Széles János: Véleménye szerint a kempinggel kell valamit kezdeni, mert elég leromlott
állapotú.
Dr. Süveges Árpádné: Szóba került a Felügyelő Bizottsági ülésen is a kemping további
sorsa. Vannak elképzelések hosszú távon.
Meg kell várni a Paksi Atomerőmű beruházást, mert lehetséges, hogy ennek kapcsán
hosszabb távú elszállásolási lehetőség adódik.
Takács Zoltán: Megjegyezte, csúnya a Duna part. Az Idegenforgalmi Egyesületnek rengeteg virág
állt rendelkezésére, hogy azt elültesse, csak az nem volt, aki felássa a sok eső miatt megkeményedett
talajt.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot, 15 milli forintos fedezethiánnyal.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

81/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Zrt. 2013. évi üzleti tervét 15 millió Ft. fedezethiánnyal elfogadja.
A DDIF Zrt. működési támogatási összegét 2013.évban 15 millió Ft.-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Széles János képviselő
polgármester.

kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő és a

5. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Tóth István: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat és ismertette az Ügyrendi-,
Közrendvédelmi és Jogi Bizottság határozatát, miszerint a Bizottság elfogadásra javasolta a
rendelet módosítását.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a módosítást.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-módosítási javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló
3/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet aláírt példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
6. A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletre
törvényességi felhívás – rendeletalkotás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István: Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztett anyagot.
Az ülésen részt vett Molnár Iván evangélikus lelkész, aki díjemelési javaslatát benyújtotta.
Tételesen ismertette a javaslatot.
A Bizottság az új temető rendeletre vonatkozóan az alábbi javaslatot tette:
1./A Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni a
temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet:
- A rendelet-tervezet 7. § l) alpontja az alábbiak szerint módosuljon:
- „A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője
eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben
megtéríttetheti.” mondat az alábbira változzon:
„A 15 méter magasságot meghaladó, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője
eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben
megtéríttetheti.”
- Az 1. számú melléklet kerüljön átdolgozásra a jelen ülésen kiosztott, az Evangélikus
Lelkészi Hivatal Dunaföldvár által benyújtott árak szerint.
A javaslatok beépítésre kerültek a most előterjesztett rendelet-módosításba.
Az RTL 2 televíziós csatorna riportot készített a dunaföldvári temetők állapotáról. 12 perben
ecsetelték a dunaföldvári állapotokat. A riport kapcsán olyan dolgok is tudomásunkra jutottak,
amelyekről eddig nem tudtunk. Kegyeletsértés is történt, melyet fotókkal is dokumentálták.
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Az tudjuk, hogy a Pécsi Püspökség és a MŰDEKOR 2004. Kft. között köttetett az
üzemeltetési szerződés. A 15 évből 9 év telt el.
Az Ügyrendi Bizottság kérése az, vizsgálják felül a szerződést, hogy az abban foglaltaknak
eleget tesznek-e?
Temető fejlesztésre 186 ezer forintot szednek be, de semmilyen fejlesztés nem történik.
2004-ben volt már a Képviselő-testület elé terjesztve az üzemeletetés önkormányzat részére
történő átadására. Akkor azzal ijesztették el a Testület, hogy különféle kötelezettségeknek kell
megfelelni, mint pl. a kerítés megépítése, ami 72 millió forintba került volna.
Az a vállalkozó, aki vállalta az üzemeltetést, abból mit teljesített?
Illemhely nincs a temetőkben, csak a Fehérvári utcaiban van, ami még a temetések
alkalmával sincs nyitva. A ravatalozók 20 éve kimeszelve nem voltak, kegyeletsértő
állapotokkal is találkoztak.
A temetőkben nincs térkép sem kitéve.
Vidéken 280 ezer forintból elvégeznek egy temetési szolgáltatást, mindennel együtt.
Dunaföldváron ez 500-600 ezer forint.
Még nagyon felháborította, hogy a MŰDEKOR Kft. ügyvezetője kijelentette, hogy az
országban egyedül a dunaföldvári temetők fenntartásához nem járult hozzá az Önkormányzat.
Óriási gondot lát a hamvasztásos temetések tekintetében. Sokan hazaviszik az urnát, mert nem
tudják kifizetni a szertartást.
Kérte a Testületet, szólítsák fel az Egyházközséget arra, hogy ezt a szerződést vizsgálják felül,
történt-e szerződésszegés.
Molnár Iván az Ügyrendi Bizottság ülésen azt is elmondta, hogy a fölvégi temetőben a
MŰDEKOR Kft. áthordja a köztemető részbe a szemetet.
Véleménye szerint botrányos, ami Dunaföldváron folyik.
Takács Zoltán: Amennyiben az Egyház nem bontja fel a szerződést a MŰDEKOR Kft-vel,
marad minden a régiben. A jegyző lehetősége behatárolt a működési engedély bevonása
tekintetben.
Tolna városban működő szolgáltató cég elküldte árajánlatát, ami szerint egy temetés 250-300
ezer forintba kerül.
Tolnán az Önkormányzat költsége a temetők szemétdíja, vízdíja és az áramköltsége.
Kérte, hogy a meglévő kétoldalú szerződést próbálják meg háromoldalúvá kierjeszteni a
szemét, a víz és az villanyszámla költségekre vonatkozóan.
Ha a polgármester úr el tudja érni, hogy leül a két érdekelt féllel és a város is át tudja vállalni
ezeket a költségeket, akkor a MŰDEKOR Kft. garantálni tudja-e, hogy a temetési költségek
csökkennek, mert problémájuk az, hogy a város nem járul hozzá a temetők fenntartásához és
ezért ilyen drága a temetés.
Széles János visszajött az ülésre, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.
Tóth István: Nem ülne le velük tárgyalni, azt vizsgálná meg, hogy ezt a szerződést milyen
úton-módon lehet felbontani.
Széles János: A temetők 90 %-a a Katolikus Egyház tulajdona. Az Evangélikus Egyház
ravatalozót szeretett volna építeni és üzemeltetni, mellyel 500 e Ft-tal olcsóbb lehetett volna
egy temetés, de ez meghiúsult.
Kéri a Katolikus Egyház képviselőit, a „nyáj” érdekében üljön le tárgyalni a vállalkozóval.
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Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, az elmúlt években a város a köztemetők fenntartásához kb.
havi 1 millió forinttal járul hozzá.
A város a kötelezettséget teljesíti és megpróbálja megoldani a köztemetői feladatokat úgy,
hogy a városnak nincs temető a tulajdonában.
Horváth Zsolt: Felsorolta azokat a Képviselő-testületi határozatokat, melyek alapján a
dunaföldvári egyházközösségeket támogatta a város különböző összegekkel.
Kiemelte azt a 2012. szeptember 11- ei KT határozatot, melyben 750.000.- Ft. támogatást
kapott az Evangélikus Egyházközség új ravatalozó építéséhez szükséges út kialakításához. Az
más kérdés, hogy az Egyházközség tulajdonába még nem került az út.
Jákli Viktor: Nem igaz, hogy gátat vetett a Katolikus Egyházközség a beruházásnak.
Elmondta még ugyanolyan vagyonrendelete van az Egyháznak, mint az Önkormányzatnak.
Ingyen nem adhat át területet. Az Egyházközség Képviselő-testülete megpróbálta megkeresni
azt a legkisebb összeget, amivel átadhatják ezt az utat. Úgy emlékszik 500.- Ft-/m2 áron adták
el a területet.
A szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban szintén arra kéri a polgármester urat,
foglalkozzon ezzel a kérdéssel.
Keresztes Lajos néhai polgármester is foglalkozott az üggyel. Közben püspök váltás is volt.
Meg kell próbálkozni a szerződésbontással.
Az Egyházközségi ülésen előterjesztésre, hogy árat akart emelni a MŰDEKOR Kft, melyet az
Egyházközség visszautasított.
Széles János: A külvégi temetőben, a bejárón a benzinkút mellett szolgalmi jogot szeretett
volna kéri az Evangélikus Egyházközség a Katolikus Egyházközségtől. Ettől elhatárolódott
az Egyházközség. Az Önkormányzat támogatást adott az Evangélikus Egyházközségnek
azért, hogy a Katolikus Egyházközséget kifizessék.
Dr. Süveges Árpádné: Molnár Iván evangélikus lelkész elmondta, hogy nem kérnek pénzt a
ravatalozóért, lehetővé teszik annak használatát más felekezetek számára. Egyházaktól
függetlenül az emberi humánum és az összetartás megkövetelné, hogy így működjön a dolog.
Fogyasztóvédelmi szempontból kellene megtámadni a szolgáltató irreális temetkezési
költségeit.
Takács Zoltán: Mindent összevetve egy dolog megy, az az egyezség. Ha a polgármester úr
tud tárgyalni a Katolikus Egyházzal és az Önkormányzat átvállalja a víz, villany és
szemétdíjat. Ha ez nem valósul meg, akkor minden marad a régiben, amíg ez a szerződés le
nem jár.
Jákli Viktor: 6 év múlva jár le a szerződés, a majdani Képviselő-testületnek arra kell majd
orientálódnia, hogy a temetők üzemeltetését átvegye, mert csak akkor lesz rend.
Kiss Lajos Csaba: Kérte a jegyzőt és az aljegyzőt, nézzék meg mik a jogi lehetőségek, hogy
tudjunk lépni az ügyben.
Széles János képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő és a
polgármester.
Horváth Zsolt polgármester először a rendelet elfogadását szavaztatta meg.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ezután a törvényességi észrevétel vonatkozásában előterjesztett határozati javaslatot
szavaztatta meg Horváth Zsolt polgármester.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
82/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVII-B-22/720-12012. számú
(a határidő módosítást tartalmazó XVII-B-22/380-2/2013. számú)
a Tolna Megyei
Kormányhivatal által a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati
rendelet vonatkozásában tett törvényességi felhívásban foglaltakat megismerte és azt
elfogadta - hatályon kívül helyezte a törvénysértő helyi rendeletet, és helyette új rendeletet
alkotott.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Majd az alábbi határozati javaslat került fel szavazásra:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
dunaföldvári temetőkben történő temetkezésekkel kapcsolatos képviselői indítvány alapján
kezdeményezzen egyeztetető megbeszélést a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában
álló temetők üzemeltetésével és a temetői szolgáltatások ellátásával kapcsolatos lakossági és
szolgáltatási észrevételek egyeztetése céljából.
Az egyeztető megbeszélés célja, hogy minden érintett és érdekelt fél számára, a lakosság
megelégedésére történjen a kegyeleti szolgáltatások ügyintézése és végzése, valamint annak
kezdeményezése, hogy a Római Katolikus Egyházközség vizsgálja meg, hogy a MŰDEKOR
2004. Kft. a Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette-e.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
83/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
dunaföldvári temetőkben történő temetkezésekkel kapcsolatos képviselői indítvány alapján
kezdeményezzen egyeztetető megbeszélést a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában
álló temetők üzemeltetésével és a temetői szolgáltatások ellátásával kapcsolatos lakossági és
szolgáltatási észrevételek egyeztetése céljából.
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Az egyeztető megbeszélés célja, hogy minden érintett és érdekelt fél számára, a lakosság
megelégedésére történjen a kegyeleti szolgáltatások ügyintézése és végzése, valamint annak
kezdeményezése, hogy a Római Katolikus Egyházközség vizsgálja meg, hogy a MŰDEKOR
2004. Kft. a Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette-e.
Határidő: A határozat továbbítására 2013. április 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.

7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2007.(III. 15.) önkormányzati rendelet módosítása- vagyonváltozások
átvezetése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztett anyagot.
Módosító indítvány nem volt.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-módosítást.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2007. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.

8. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Kiss Lajos Csaba: Elmondta, az Oktatási- Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolókat,
azokat részletesnek és szakmailag megfelelőnek találta és elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek.
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Jákli János: Azokkal a családokkal mit lehet kezdeni, ahol igazolatlanul hiányzik a gyerek az
iskolából.
Babits Józsefné DASZK vezető: Igazából semmit, többségüknek nem volt olyan juttatása,
amelyet meg lehetett volna vonni. A pénzbüntetés egy picit visszatartó.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta külön- külön a beszámolók elfogadását.
A Képviselő-testület mindkét beszámolót 9 igen szavazattal elfogadta.
Az alábbi határozatok születtek:
84/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2012.
évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
és
85/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgáltatás 2012.
évi tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

9. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatói
beosztás ellátására pályázat kiírása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Kiss Lajos Csaba: Az Oktatási-Szociális Bizottság megtárgyalta a pályázati kiírást, azt
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
86/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás pályázatot hirdet a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. )
igazgatói álláshelyének betöltésére.
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PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

A DUNAFÖLDVÁR-BÖLCSKE-MADOCSA MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
IGAZGATÓ (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. augusztus 15-től 2018. augusztus 14-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Megszervezi az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek szakszerű ellátását. Irányító
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, gazdaságos működését, szakmai
önállóságát, az önkormányzati tulajdon védelmét. Vezeti a nevelőtestületet, irányítja és ellenőrzi a
nevelő és gondozó munkát. Elkészíti a belső szabályzatokat, gondoskodik azok karbantartásáról és a
munkatársakkal történő megismertetéséről. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Teljesíti az intézmény
gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Ellenőrzi az
intézményi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak időbeli arányos felhasználását. Ellátja a
tanügy-igazgatási feladatokat. Együttműködik az óvodaszékkel, a szülői szervezetekkel, az intézményi
érdekképviseleti szervekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 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, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
• Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Óvodában szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• A képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i).
• A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum.
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
• 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
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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.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.
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: „Igazgató.”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok véleményezését követő első ülésén Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa - a társulási tag önkormányzatok előzetes
véleményének figyelembe vételével - dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
75/541-553 telefonszámon.
Határidő: 2013.08.14.
Felelős a pályázati kiírás továbbításáért: Baráthné Ruzicska Erika

10. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde – Bölcskei Óvodai Tagintézményében
és a Madocsai Kölyökkuckó Óvodai Tagintézményben - létszámbővítés
engedélyezése a rehabilitációs keret terhére
Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváthné Támer Ilona igazgató: Ismertette kérelmüket.
Horváth Zsolt: Hiányolta a pénzügyi kimutatást az anyagból.
Horváthné Támer Ilona: Elmondta, a két részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó bére
fedezhető a rehabilitációs járulékból.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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87/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményben, mint működtető önkormányzat hozzájárul a
rehabilitációs keret terhére:
- a Bölcskei Óvodai Tagintézményben 1 fő, 6 órás, határozott idejű (2013.május 2-2013.
augusztus 31-ig) részmunkaidős takarító,
- a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda Tagintézményben 1 fő, 6 órás, határozott idejű (2013.
április 22.-2013.augusztus 31-ig) részmunkaidős takarító alkalmazásához.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Szünet volt.
Széles János képviselő a szünet után már nem volt jelen az ülésen, jelen van 7 fő
képviselő és a polgármester.

11. Tájékoztatás a 2012. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiss Lajos Csaba: Az Oktatási- Szociális Bizottság tárgyalta a tájékoztató anyagot, melyet
elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.
Részletesen beszélt a tájékozató anyagról.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
88/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2012.
évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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12. Belterületi gyommal és parlagfűvel erősen szennyezett területeken közérdekű
munka elvégzésére 2013 évre kiírt pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, ajánlati felhívásunkra nem érkezett be pályázat,
ezért javasolta, hogy a tárgyévben adódó közérdekű védekezés végrehajtását az
Önkormányzat saját maga végezze el. Önköltségi számítást kértünk a pénzügyi irodától.
Gács Katalin pénzügyi ügyintéző: Ismertette a kimutatást.
Kiss Lajos Csaba: Szerinte alultervezettek az óradíjak.
Tóth István: Szerinte is alul van tervezve, nincs visszatartó erő.
Az óradíj duplájára tett javaslatot.
Horváth Zsolt polgármester Tóth István javaslatával egyetemben szavaztatta meg a
határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
89/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyommal
fertőzött területeken közérdekű védekezés végrehajtása tárgyában, ajánlattételi felhívás
közzétételével indult eljárását ajánlattevők hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új
eljárás megindítását nem kezdeményezi.
A tárgyévben adódó közérdekű védekezés végrehajtását az Önkormányzat saját maga végzi
el
- fűkaszás vágás esetén: 2.400.- Ft./+ÁFA/óradíj
- traktoros vágás esetén: 4.000.- Ft.+ÁFA/óradíj
áron.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

13. Javaslat a 2013. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Horváth Zsolt polgármester: Az előterjesztés ismertetése után megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
90/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Lajos Csaba
írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról.
A képviselő-testület a képviselő 1 044 983 ,- Ft összegű tiszteletdíját és annak járulékát az
alábbi civil szervezet támogatására használja fel:
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése
1.
Aranyhorog Horgászegyesület
Összesen:

Támogatási összeg
1 044 983,1 044 983,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2013.05.31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

14. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcaelnevezések módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, hogy a Járási Hivatallal közösen, mindazon lakosok
részére , akiket az utcanév változtatás érint egy tájékoztatót küld, amely tartalmazza milyen
ügyintézést kell intézni.
Takács Zoltán: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat és ismertette a Városfejlesztési
Bizottság javaslatát, amely megegyezik az előterjesztett határozati javaslattal.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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91/2013.(IV.23.) 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 és kérését figyelembe véve az 55/2013.(III.05.) KT
határozatát visszavonja és 2013. május 1. napjától az utcaneveket az alábbiak szerint
változtatja meg:
•
•
•
•
•

Sallai Imre utca → Nefelejcs utca
Hámán Kató utca → Búzavirág utca
Ságvári Endre utca → Szent Lőrinc utca
Korvin utca → Corvin János utca
Rózsa Ferenc utca → Rózsa utca

Határidő: 2013. május 01.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, a szükséges okmányok kicserélése és a különböző
eljárások, teendők összefoglalását fogja tartalmazni az a szórólap, melyet a közeljövőben
eljuttatunk az utcanév változtatást érintő utcában lakóknak. Egyik oldalán a Járási Hivatal
lakcímkártyával és a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatása lesz, a másik
oldalon a Képviselő-testületi határozat és az, hogy mely intézményeknek továbbítjuk.
Minden lakó érdeke az, hogy minden után utána menjen, mert nem biztos, hogy minden
intézmény átvezeti automatikusan a változást.
A lakcímkártya, a vállalkozó igazolvány és a gépjármű ingyenes és a Járási hivatal
mindenkinek az új lakcímkártyáját kipostázza.
15. Kertész Gábor Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 44. szám alatti lakos csereingatlan
felajánlása közút céljára
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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92/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kertész Gábor
Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 44. szám alatti lakos csere felajánlását a tulajdonát képező 110/1
hrsz-ú, kb. 75 m2 területű ingatlan tárgyában, közút céljára, Dunaföldvár, Kadarka utcában,
mely kialakítás alatt van.
Csereként az Önkormányzat a tulajdonát képező dunaföldvári 109/7 hrsz.-ú ingatlanból ad át
kb. 35 m2 területet.
A csereügylet értékkülönbözet nélkül bonyolódik le.
Az önkormányzatot terheli az adásvétel során felmerülő ügyvédi és földhivatali bejegyzési
költség, kb. 20.000.- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a cserével kapcsolatos iratok
aláírására.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
16. Dunaföldváron a Vermek sora és a Kodály Zoltán utca kereszteződésében (2868
hrsz.) közterületen, a Vermek sora 4. szám (2744 hrsz.) alatti ingatlanból eredő
pince mellékágának váratlan leszakadása – vis maior támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
93/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Vermek sora és a Kodály Zoltán utca
kereszteződésében (2868 hrsz.) közterületen, a Vermek sora 4. szám (2744 hrsz.) alatti
ingatlanból induló pince mellékágának leszakadása
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
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Megnevezés

2013. év

%

Saját forrás

319.005,- Ft

30

Biztosító kártérítése

0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior igény

744.345,- Ft

70

Forrás összesen

1.063.350,- Ft

100

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.063.350,-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő
rész aláhúzandó).
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
-A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (III.08.) KT.
számú rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja.
-A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester
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17. Dunaföldváron a Jobbágyősök utcában (3496 hrsz.) közterületen, a Jobbágyősök
u. 20/A. szám (3525 hrsz.) alatti ingatlan melletti váratlan pinceleszakadás – vis
maior támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
94/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Jobbágyősök utcában (3496 hrsz.)
közterületen a Jobbágyősök u. 20/A. szám (3525 hrsz.) alatti ingatlan melletti
pinceleszakadás
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2013. év

%

Saját forrás

908.793,- Ft

30

Biztosító kártérítése

0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior igény

2.120.517,- Ft

70

Forrás összesen

3.029.310,- Ft

100

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.029.310,-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
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*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő
rész aláhúzandó).
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
-A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (III.08.) KT.
számú rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja.
-A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester

18. Döntés pályázatok benyújtásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
● Dunaföldvár, Belterületi utcák tervezésére vonatkozó ajánlatok
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést.
Jákli János: A kiírásnál mind a három cégtől kértünk ajánlatot meghatározott utcákra.
Csomagba tették az ajánlatot. Hajlandó-e a Microcenter Kft. azt a 2-4 utcát megtervezni,
amiben ő a legolcsóbb? Mi van, ha nem vállalja, akkor értelemszerűen marad a Placc Kft.?
Lajkó Andor: Azt nem kötöttük ki, hogy egyben lehet csak megnyerni. Szerinte elvállalják.
Bárdos Lászlóné dr.: Javasolta, egészüljön ki a határozati javaslat azzal, hogy amennyiben a
Microcenter - Paks Kft. a tervezést a 3 utca tekintetében nem vállalja, úgy valamennyi
felsorolt út- és parkoló vonatkozásában a tervezésre a Placc Kft-t bízza meg.
Jákli János: Egyetértett a kiegészítő javaslattal.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot kiegészítve a módosító javaslattal.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
95/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
Megbízza a Placc Kft.-t (6320, Solt, kecskeméti u. 23.) tervezési feladatok ellátásával a
Dunaföldvár, Ságvári E. u., Kereszt u., Szélescsapás, Erkel F. u., Újvermek sora, Vermek
sora, Kölcsey u., Pince köz, Szent László u., Katona J. u., Radnóti u., Vasút u., Reiter köz,
Belső Kertek köze, Dézsma sor, Dankó P. u., Kinizsi u., Toldi tér, Vörösmarty u.
tekintetében.
Megbízza a Microcenter - Paks Kft.-t (7030, Paks, Akác u. 49.) tervezési feladatok ellátásával
a Dunaföldvár, Bethlen köz, Irinyi u. parkoló és Rátkai köz tekintetében.
A benyújtott ajánlatok alapján a legkedvezőbb összeg összesen bruttó 5.155.248,- Ft, mely
összeget a Képviselő- testület a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja, felkéri a Pénzügyi –
és Adó Irodát, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges
átvezetéseket hajtsa végre.
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a tervezési szerződések aláírására illetve az
engedélyezési eljárás lebonyolítására.
Amennyiben a Microcenter - Paks Kft. a tervezést a 3 utca tekintetében nem vállalja, úgy
valamennyi felsorolt út- és parkoló vonatkozásában a tervezésre a Placc Kft-t bízza meg.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

● Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Dunaföldváron
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérte a Képviselő-testületet e
pályázat benyújtását támogassa.
Tóth István: Egyértelmű, hogy mennyire hasznosak ezek a kamerarendszerek pl. a
bűnüldözés tekintetében. Dunaföldvár fokozottan az átutazó bűnözők egyik fellegvára volt.
Támogatja a pályázat benyújtását.
Jákli János: Ha lesz ez a rendszerünk, azután a karbantartás, üzemeltetés költsége kit fog
terhelni és mennyi ennek várható összege?
Horváth Zsolt polgármester: Még nem kértünk egy cégtől sem árajánlatot a Testület e
döntése előtt. A közfoglalkoztatás 5%-ára várjuk a választ a kiírótól és mi is megnézzük.
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Takács Zoltán: Hogy a legpraktikusabb helyeken legyenek elhelyezve a kamerák, azt a
rendőrséggel egyeztették?
Horváth Zsolt polgármester: Igen, egyeztettük.
Kiss Lajos Csaba: 1-2 éve olyan tanácskozáson volt, ahol az ország egyik legprofibb
kamerarendszerét üzemeltető cége mutatkozott be. Itt látta a mobil kamerát, amely bárhova
letehető. Érdemes lenne a két kamera árából egy mobilt venni, amit kihelyezhetünk piacokra,
vásárra, nagyrendezvényre. Nézzék meg ezt.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
96/2013.(IV.23.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM
rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
2. A Képviselő-testület a 12 500 000,- forintos összköltségvetésű beruházáshoz 10 000 000,forintos támogatást igényel, melyhez a szükséges 20 % önrészt biztosítja. A 2013. évi
költségvetése terhére 2 500 000,- forintot elkülönít az adott célra.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy
- a rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati
rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá
- támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával – használja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati
rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,
- az építéssel járó beruházás esetén
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal
területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztet.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2013. május 2. (a pályázat benyújtási határideje)
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19. Önkormányzati hirdetőtábla áthelyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Nem volt írásos anyag.
Takács Zoltán: Elmondta, a Városfejlesztési Bizottság javaslata a Képviselő-testület felé,
hogy a Városházával szembeni oldalon elhelyezett hirdetőtáblát helyezzük át a Polgármesteri
Hivatal épülete elé. A járdával párhuzamosan lenne elhelyezve, térkő burkolattal.
Dr. Süveges Árpádné: Ha már átpakoljuk, újítsuk fel.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Városfejlesztési Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
97/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az
Önkormányzat hirdetőtábláját a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlan elől
áthelyezi a Polgármesteri Hivatal épülete elé (Kossuth L. u. 2.).
Határidő: 2013.május 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
20. Gazsi Grofó és Gazsi Grofóné Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti lakosok
ingatlan felajánlása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Takács Zoltán: A Kéri utca összes lakójának az aláírása szerepel a beadványon, melyet
felolvasott. (jegyzőkönyv mellett található).
Bárdos Lászlóné dr.: Ha megvásárolja az ingatlant az Önkormányzat, számolnia kell azzal,
hogy terhelten vásárol. Megérti a lakókat, akik a kérelmet beadták, de megvásárlás esetén sok
jogi procedúra elé nézhet az Önkormányzat.
Jákli Viktor: Felelőtlen tulajdonosi magatartás miatt került ez az ingatlan eladásra.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak van egy programja azoknak az
ingatlanoknak aminek tulajdonosai nem akarnak megválni az ingatlanaiktól. A Málta
felvállalta, ha nem kérnek lakbért, a rezsi költségért felelősséget vállal és szociálisan
rászorult családot szervez az adott ingatlanba. A tulajdonos dönthet, hogy odaadja-e ingatlanát
a kijelölt személynek.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.

28

A Képviselő-testület 6 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7020
Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti (3015 hrsz.) 627 m2 területű lakóházas ingatlant, mely
Gazsi József, Gazsi Ottó és Gazsi Rómeó Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti kiskorúak
tulajdonát képezi, valamint a dunaföldvári 3016 hrsz-ú, 409 m2 területű ingatlant, mely Gazsi
Károly Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti kiskorú tulajdonát képezi, nem vásárolja meg.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

21. Egyebek
● Dunaföldvár, A. Burgundia 5. szám alatti ingatlan kárügye
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tóth István: Shcaffler Antalné Dfvár, Alsó Burgundia 5. szám alatti lakos, 89 éves idős
hölgy ügyében a lányai keresték meg.
A partfal rehabilitációnak az lett volna a célja 350 millió forintért, hogy az ott lévő
ingatlanokat megvédjék a környezeti hatásoktól. Szakértői vélemények is alátámasztják, hogy
ez az ingatlan károsodott.
Tegnap több képviselő társával együtt megnézték. Látták folyamatában dokumentálva az
eseményeket. A ház 100-150 éves, melyen a munkák megkezdése előtt is voltak kisebb
repedések. Az egyik szakértő életveszélyessé nyilvánította és felhívta a tulajdonosok
figyelmét, hogy az idős hölgyet költöztessék ki, ami meg is történt.
Az épület alá van dúcolva.
Tudja, hogy az Önkormányzatnak nincs kötelezettsége eljárni.
A vállalkozó ezzel a projekttel közel 500 millió forintot vitt el Dunaföldvárról. A
munkavégzést senki nem vitatja.
Felolvasta a 2001. szeptember 8-án kelt levelet, melyet az Önkormányzat írt a
tulajdonosoknak.
Jelezték a problémát Orosz László kivitelezőnek, aki a lakóépületet megtekintette. Felmérte a
keletkezett kárt, illetve a lakóház állapotát. A kivitelezés befejezésekor ismét ellenőrzi az
épületet és a szükséges kivitelezési munkákról intézkedni fog. A befejezés várható időpontja
2011. október 31-e volt.
Arról is tájékoztatta az Önkormányzat az érintetteket, hogy a kivitelezéskor okozott károkért
teljes mértékben a „..Kft.” köteles eljárni.
A Polgármester Úr felajánlott részükre kamatmentes kölcsönt.
Az ingatlan felújítási költsége milliós tétel, ennek kifizetését egy 89 éves idős asszony nem
tudja bevállalni.
Tulajdonosok nem nyerészkedni akarnak ebből, csak szeretnék az eredeti állapot
visszaállítását.
Felolvasta tulajdonosok 2013. április 22-én kelt levelük részletét:
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„Rendkívül hálásak volnánk, amennyiben a Polgármesteri Hivatal természetben tudná
biztosítani a helyreállítási munkálatokhoz szükséges – akár bontásból származó – építési
anyagokat, továbbá segítő szándékának kifejezéseként hatást gyakorolna a kivitelezőre a
helyreállítási munkálatok munkaerő-szükségletének biztosítása céljából.”
Javasolta, adjanak felhatalmazást a Polgármester Úrnak, hogy tárgyaljon a kivitelezővel. Úgy
gondolja, hogy ez a kivitelező az elkövetkezendő egy-két évben szintén hasonló volumenű
munkákhoz fog jutni Dunaföldváron. Úgy gondolja, nekik kötelességük ezt a minimális
gesztust megtenni, hogy ennek a háznak a helyreállításában segédkeznek.
Horváth Zsolt polgármester: A műszaki iroda vezetőjével helyszíni bejárást hívtak össze. A
kárszakértő is ott volt, és a műszaki ellenőr is. Dokumentálták az azon a napon észrevehető
károkat. Ez a lakás akkor már alá volt dúcolva. A szakértő által elkészített szakértői
véleményt odaadtuk részükre. A Hivatalban bejárási jegyzőkönyvet vettünk fel, melyhez
csatoltuk a fényképeket, illetve összeszedtük az összes fellelhető dokumentumot, melyet a
néni lányai nyújtottak be az Önkormányzathoz.
Írásban megkerestük Orosz Lászlót illetve Solymosi Attilát, hogy írásban adják be
válaszleveleiket. A cég tulajdonosát is kérte, nyilatkozzon ebben az ügyben.
A cég válaszlevelét még várjuk.
Felajánlotta a tulajdonosnak a kamatmentes kölcsön lehetőségét.
Tóth István: Mint a szakvéleményben is leírták, ez a ház még jelenleg megmenthető, nem
bontásra ítélt. Kérte Polgármester Urat, hogy beszéljen a Kft. ügyvezetőjével.
A biztosító társaság arra hivatkozott, hogy nem természeti kár okozta ezt helyzetet. Nem a mi
tisztünk ezt megállapítani.
Takács Zoltán: Ne várjuk meg, hogy ez a vállalkozás jelentkezik-e, keressük meg mi a
kivitelezőt.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Schaffler Antalné Dunaföldvár,
Alsó Burgundia u. 5. szám alatti lakos írásbeli kérelmét, a Képviselő-testületi ülés idejéig az
Önkormányzat által folytatott levelezést megismerve felkéri a polgármestert, kezdeményezzen
egyeztető tárgyalást a dunaföldvári partfal stabilizációs programban / száma: DDOP.5.1.5/D09-2009-0002/ az Önkormányzat részéről megbízott kivitelező ALISCA BAU Zrt.-vel annak
érdekében, hogy a Dunaföldvár, Alsó Burgundia 5. szám alatti ingatlanban keletkezett károk
ok-okozati összefüggéseit feltárják.
A kivitelező nyújtson segítséget a tulajdonos ingatlanában okozott kár megtérítéséhez, vagy
végezze el az építés következtében történt állapotromlás helyreállítását.
Az ingatlan életveszélyessé vált, aládúcolt állapotban van, lakóját családja kiköltöztette.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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99/2013.(IV.23.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Schaffler Antalné Dunaföldvár,
Alsó Burgundia u. 5. szám alatti lakos írásbeli kérelmét, a Képviselő-testületi ülés idejéig az
Önkormányzat által folytatott levelezést megismerve felkéri a polgármestert, kezdeményezzen
egyeztető tárgyalást a dunaföldvári partfal stabilizációs programban / száma: DDOP.5.1.5/D09-2009-0002/ az Önkormányzat részéről megbízott kivitelező ALISCA BAU Zrt.-vel annak
érdekében, hogy a Dunaföldvár, Alsó Burgundia 5. szám alatti ingatlanban keletkezett károk
ok-okozati összefüggéseit feltárják.
A kivitelező nyújtson segítséget a tulajdonos ingatlanában okozott kár megtérítéséhez, vagy
végezze el az építés következtében történt állapotromlás helyreállítását.
Az ingatlan életveszélyessé vált, aládúcolt állapotban van, lakóját családja kiköltöztette.
Határidő: A határozat továbbítására, azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Több napirendi pont nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést 18,15 órakor
bezárta.
k.m.f.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Jákli Viktor képviselő

