Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 245-28/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-án
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester (később érkezett)
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 volt még: Csatolt jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester és Dr. Hallai Róbert képviselő jelezte, hogy az ülésre
később érkezik.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Tóth István képviselőt.
Horváth Zsolt polgármester a napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:
Kerüljön napirendre „A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés,
valamint a „Volt rendőrségi épület hasznosítása” című szóbeli előterjesztés.
Zárt ülés napirendjére kerüljenek az alábbi előterjesztések:
- Szerb templom melletti 1331/8 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés,
- Rákóczi utcai volt iskola utca melletti magántulajdonú telek megvásárlásának
kezdeményezése,
- Ipari parki területek megvásárlására ajánlattétel,
- Iskola konyha működtetésének felülvizsgálata
Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett
javaslatot valamint az ülés alábbi napirendjét:

2
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata - rendeletalkotás
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
3. DDIF Zrt. társasági formájának felülvizsgálata, saját tőke arányának rendezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
4. Átmeneti segélykeret előirányzatának megemelése rászorultak részére vegyes tűzifa
támogatás biztosítása céljából
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
5. Az 1-3 éves korú kisgyermekek számára influenza elleni védőoltásának támogatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szociális Bizottság
6. Az 1 éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni védőoltásának, valamint a 15
hónapos gyermekek bárányhimlő elleni védőoltásának támogatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
7. A Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
8. 2014. évi Éves Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
9. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi Munkatervének
elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság
10. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi Munkaterve, Rendezvényterve
Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság, Városfejlesztési B.
11. Társulási Megállapodások módosítása
- Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás
- D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
12. A közköltségen történő temetések kegyeleti és önkormányzati szempontból minimum
feltételeknek megfelelő és költséghatékony biztosítása érdekében kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
A pályázatokat bontotta: Pénzügyi Bizottság
13. Ötletpályázat Dunaföldvár Vak Bottyán tér rekonstrukciója új piac kialakítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
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14. Alföldi Sándor (Dunaföldvár, Kéri u. 44.) ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
15. Juhász István szerződéses járat díjmódosítási javaslata
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B.
16. Városüzemeltetés telephelyének (volt Matrix épület) központi fűtéssel történő ellátása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
17. Egyebek
►A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Zárt ülésen:
1. Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Béke téri ingatlan (K&H és Városi Könyvtár
épülete) bérbeadásáról vagy elidegenítéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2. Egyebek

-

Szerb templom melletti 1331/8 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés,
Rákóczi utcai volt iskola utca melletti telek megvásárlásának kezdeményezése,
Ipari parki területek megvásárlására ajánlattétel,
Iskola konyha működtetésére vonatkozó ajánlat megvitatása
Napirendi

pontok tárgyalása

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő: A 70/2013.(IV.08.) KT határozat vonatkozásában megkérdezte,
mikor történik valami a kiválással kapcsolatban, ha történik, annak milyen
jogkövetkezményei lesznek?
Horváth Zsolt polgármester: A Társulási Megállapodás alapdokumentuma a kiválással
kapcsolatban 2 határidőt állapított meg, egy áprilisi és egy decemberi Társulási Tanács ülési
időpontot, ahol a kiválásunkról dönthet a Társulás. Szerinte erről a decemberi ülésen döntenek
majd.
Széles János képviselő: Megjegyezte, sok a számlákkal kapcsolatos probléma és reklamáció
a városban. Hosszú sor áll a vízmű hétfői ügyfélfogadási napjain.
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Tóth István képviselő: Személyes tapasztalata is van arra, hogy nem megy gördülékenyen a
szolgáltató váltás.
Horváth Zsolt polgármester: A panaszokat továbbítjuk a Mezöföldvíz Kft.-nek.
Jákli János képviselő: A 76/2013.(IV.108.) KT határozat vonatkozásában megkérdezte, mi
az öntöződob sorsa?
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Tudomása szerint kint van a sportpályán.
Széles János képviselő: A legpraktikusabb az lett volna, ha a Duna partot és a kemping
területét locsoltuk volna vele, de a sportpályán lévő gyepnek is kellett volna a locsolására.
Horváth Zsolt polgármester: Most azon dolgoznak, hogy lábra állítsák a Duna parton a lévő
szivattyú telepünket. Az elektromos áram és a szivattyú helyreállítása megtörtént. Az
engedélyekre várunk, hogy a Duna sodor vonalából tudjuk kivenni vizet.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
277/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.),
9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.),
131/2013.(V.28.), 132/2013.(V.28.), 153/2013.(VI.25.), 157/2013.(VI.25.),162/2013.(VI.25.),
199/2013.(VII.16.), 218/2013.(IX.10.),
220/2013.(IX.10.), 234/2013.(IX.10.),244/2013.(IX.10.) és a 249/2013.(X.29.) KT
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

2. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata - rendeletalkotás
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést.
Elmondta, az Ügyendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A Bizottsága 3 módosítást
eszközölne a rendeletben, miszerint a 5. § úgy módosulna, „ha egynél több személygépkocsi van a
háztartásban”, a 12. §-ban az „alapellátási” kifejezés „alapellátás” szóhasználatra változzon és a 15. §ba kerüljön be a tanyagondnoki szolgáltatás Dunaföldvár 30 km-es körzetében történő ellátása.
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Dr. Révész Judit aljegyző: Részletezte az elhangzott javaslatokat amelyek az alábbiak:
Hogy a törzskönyvi nyilvántartással egyezzen az alapszolgáltatási központ helyett alapellátási
központra történő javítása érinti a 6.§ (5) bekezdését, a 6. § (6) bekezdését, a 11. § (1) bekezdését, a
12 §. (1) bekezdését, a 14. § (1) bekezdését és a 21. § (2) bekezdését.
A 15. § (3) d) pontját érinti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítására Dunaföldvár 30
km-es körzetében.
A gépjármű vonatkozásában tett javaslat az 5. §(2) bekezdése d) pontját érinti, miszerint egy
háztartásban élők tulajdonában összesen 1-nél több személygépkocsi nem lehet.
Jákli János képviselő: A rendelet-tervezet 1. számú mellékletből hiányolja, hogy az igazolásokat
mellékelni kell.
Dr. Révész Judit aljegyző: A rendelet szövegében benne van, az ügyintézők tudják ezt.
Horváth Zsolt polgármester az elhangzott módosító indítványokkal egyetemben megszavaztatta a
rendeletet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. DDIF Zrt. társasági formájának felülvizsgálata, saját tőke arányának rendezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Költségmegtakarítás lenne az önkormányzatnak, ezért javasolta a Pénzügyi Bizottság, hogy alakítsák
át a Zrt.-t Kft.-vé. A Kft. a feladatát ugyanúgy el tudja látni, mint a Zrt. formában.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Zrt. könyvvizsgálója a 2012. évi mérleg
lezárásakor figyelemfelhívással élt az önkormányzat felé, miszerint a Zrt-nek tőkerendezésre van
szüksége. Rövid távon nem várható, hogy a Zrt. a strandot és a kempinget gazdaságosan tudja
üzemeltetni, plusz tőkét kellett volna átadni a Zrt. részére. A Kft. formánál ez is elkerülhető.
Széles János képviselő: Ha átalakul a Zrt. Kft.-é a tevékenységi köre is bővül?
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A Zrt. tevékenységi köre nem kifejezetten a strandra szól.
Bővítés az átalakulás után nem lesz, ugyanaz lesz, mint volt.
Széles János képviselő: Kérte, amikor készül a Kft. Alapító Okirata, azt tárgyalja meg a Testület zárt
ülésen.
Jákli János képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott kérdésként, van-e a Zrt-nek
építőipari tevékenységi köre a társasági szerződésben.
Igen, van a Zrt-nek építőipari tevékenységre engedélye az Alapító Okiratban, de az önkormányzat
nem kívánja egyenlőre használni csak a strand és a kemping üzemeltetésre.
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Horváth Zsolt polgármester módosító javaslatot tett a I. határozati javaslat 2./ pontjára, miszerint a
2. pont a következő legyen: „A Képviselő-testület a jegyzett tőke emeléssel egyidejűleg

ázsióként a hosszú lejáratú kötelezettség terhére 93.500.000.- Ft-ot lekötött tartalékba
helyez.”
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Elmondta, 42 féle jogosultsága van a cégnek.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester először a I. határozati javaslatot
szavaztatta meg az elhangzott módosító javaslattal egyetemben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
278/2013.(XI.26.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zártkörűen működő részvénytársasága (DDIF Zrt.)
jegyzett tőkéjét 1.000.000.- Ft.-tal megemeli a hosszú lejáratra kapott kölcsönök terhére.
A társaság jegyzett (alap) tőkéje 2013. december 01-jétől 21.000.000.- Ft.
A társaság alaptőkéje 22 db, azaz huszonkét darab egyenként 500.000.- Ft., azaz Ötszázezer
forint névértékű névre szóló törzsrészvényből és 20 db, azaz húsz darab egyenként 500.000.Ft., azaz Ötszázezer forint névértékű névre szóló elsőbbségi részvényből áll.
2./ A Képviselő-testület a jegyzett tőke emeléssel egyidejűleg ázsióként a hosszú lejáratú
kötelezettség terhére 93.500.000.- Ft-ot lekötött tartalékba helyez.
Határidő: a társasági szerződésen történő átvezetésre 2013. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester,
Viczai János DDIF Zrt. vezérigazgatója
Ezután Horváth Zsolt polgármester a II. határozati javaslatot szavaztatta meg az
előterjesztésnek megfelelően.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
279/2013.(XI.26.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DDIF Zrt.
egyszemélyes 100 %-os tulajdonosa a társaságát
2014. január 01-i fordulónappal egyetemes
jogutódlással egyszemélyes Kft.-vé alakítja.
2./ Az átalakulással egyidejűleg a Képviselő-testület a DDIF Zrt. nevét megváltoztatja.
A társaság új neve: Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: DDIF Kft.
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3./ A DDIF Kft. jegyzett tőkéjét a Képviselő-testület, mint egyszemélyes tulajdonos,
21.000.000.- Ft-ban állapítja meg.
4./ A DDIF Kft ügyvezetőjévé Viczai János (sz. Dunaföldvár, 1957. 05. 31. an. Lajkó
Julianna) Dunaföldvár, Vadász u. 1 sz. alatti lakost 5 év időtartamra (2014. január 01 -2018.
december 31-ig) megválasztja, alkalmazására a munkaviszonyra irányadó szabályzatot kell
alkalmazni.
Az ügyvezető munkabérét a Képviselő-testület 2014. január 01-től havi
173.340.-Ft-ban, költségtérítését havi munkabérének 15 %-ában állapítja meg.
5./ A társaság könyvelését a Lubik Kft. Dunaföldvár, Ilona u. 1 sz. végzi.
6./ A DDIF Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 3 főben állapítja meg, megbízatásuk 5
évre szól, 2014. január 01-től 2018. december 31-ig.
A tagok neve: Jákli János
Tóth István
Kiss Lajos Csaba
A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
7./ A Képviselő-testület a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját 2014. január 01. napjában
határozza meg.
Könyvvizsgálónak Sándor Józsefné egyéni könyvvizsgálót ( 2330 Dunaharaszti, Fő út 183/a.
kamarai tagsági szám: 006902) bízza meg.
A Képviselő-testület a Lubik Kft-t (Dunaföldvár, Ilona u. 1 sz.) megbízza a vagyonmérlegtervezetek, és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, Viczai Jánost az átalakulási
döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével.
Az ügyvezető részére ügyvéd bevonását engedélyezi.
Határidő: folyamatos,
Felelős: Horváth Zsolt polgármester,
Viczai János vezérigazgató

4. Átmeneti segélykeret előirányzatának megemelése rászorultak részére vegyes tűzifa
támogatás biztosítása céljából
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a
határozati javaslat elfogadását. A bizottság kérte, hogy tűzifa kereskedelemmel foglalkozó
dunaföldvári vállalkozóktól kérjenek be ajánlatot és tőlük rendeljék meg.
Kiss Lajos Csaba képviselő, Oktatási- Szociális Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság támogatta
a határozati javaslat elfogadását.
Széles János képviselő: A határozati javaslatban „vegyes tűzifa” szerepel támogatásként, ezen belül
van kugli, ölfa és hasított. Döntsék el melyiket támogatjuk, nem mindegy árban sem.
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Tóth István képviselő: Kugliban javasolja a tűzifa kiszállítását.
Horváth Zsolt polgármester: Javasolta, kapják kugliban a rászorulók. Súlyban többet kapnának, ha
kugliban kapják.
E módosító indítvánnyal egyetemben megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

280/2013.(XI.26.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi átmeneti
segélykeret előirányzatát 1 M Ft-tal megemeli, hogy a rászorultak részére a 2013/14. évi
fűtési szezon idejére legkésőbb 2014. március 15.-ig benyújtott átmeneti segélykérelem
alapján, az átmeneti segélyre vonatkozó helyi rendeleti szabályok figyelembe vételével, a téli
hideg idő beálltával vegyes tüzifa támogatást nyújthasson az Önkormányzat, családonként
max. 10 E Ft összegben/ max. 4 mázsa fa mértékben természetbeni támogatás- vegyes „kugli”
tüzifa kiválasztott tüzép által lakcímre történő kiszállíttatása formájában.
2./ Az Önkormányzat 2013. november 28-tól december 05-ig a helyi Tv-ben és a városi
honlapon felhívást tesz közzé a tűzifa értékesítéssel foglalkozó dunaföldvári székhelyű
számlaképes, elegendő szállítási kapacitással rendelkező vállalkozóknak, cégeknek arra, hogy
2013. december 05-én 12 óráig a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Titkárságán írásban,
zárt borítékban, „ tüzifa” jeligével ellátva ajánlatot adjanak arra, hogy kiszállítással milyen
áron vállalják Dunaföldvár közigazgatási területén 1 mázsa (címenként kb. 4 mázsa) vegyes
„kugli” tüzifa Önkormányzat részére történő értékesítését számla+szállítólevél alapján, amely
dokumentumokat a kiszállítást követő 5 munkanapon belül vállalják benyújtani az
Önkormányzathoz.
3./ A 2./ pont alapján beérkezett ajánlatokról a polgármester a szociális és a pénzügyi
bizottság elnökével egyetértésben dönt 2013. december 10-ig. Az ajánlattevőket a döntésről
legkésőbb 2013. december 12-ig írásban tájékoztatni kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

5. Az 1-3 éves korú kisgyermekek számára influenza elleni védőoltásának támogatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja
az oltóanyag megvásárlását.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság szintén támogatja
az oltóanyag megvásárlását. Kérték az ügyintézőktől, hogy a jövő évben kerüljön kiszámításra, hogy
az 1-3 éves gyerekek hányan vannak, hogy ők is kaphassanak védőoltást, ne csak a bölcsődés
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gyerekek. Vizsgáljuk majd meg, tudjuk-e 2014-ben biztosítani az összes 1-3 éves korú kisgyermekek
részére a védőoltást.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A”
változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

281/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja és
42.500.- Ft-ért megvásárolja a bölcsődei ellátásban részesülő 1 - 3 éves korú kisgyermekek
számára az influenza elleni 25 db oltóanyagot.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

6. Az 1 éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni védőoltásának, valamint a 15
hónapos gyermekek bárányhimlő elleni védőoltásának támogatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja,
hogy biztosítsa a Képviselő-testült mindkét védőoltást a kisgyermekek részére.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság szintén támogatja
az oltóanyagok megvásárlását.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” és
„C” változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

282/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a 2014. évi helyi költségvetés terhére 291.000.- Ft-ért megvásárolja az 1 éves kor alatti
gyermekek számára a C típusú Meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás elleni
oltóanyagot, valamint
a 2014. évi költségvetésében a 15 hónapos gyermekek védőoltására az 551.250.- forintot
biztosítja. A GLAXO SMITH KLINE KFT-vel való szerződés fenntartását támogatja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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7. A Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette a kérelmet.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet
és nem támogatta a támogatás odaítélését.
Horváth Zsolt polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát szavaztatta meg, miszerint ne kapjon
támogatást az Egyesület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

283/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület részére az Adventi vásár
megrendezéséhez nem nyújt működési célú költségvetési támogatást.
Határidő: értesítésre 2013. december 03.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

8. 2014. évi Éves Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Belső
Ellenőrzési Tervet, melyet elfogadásra javasolt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a Belső Ellenőrzési Terv elfogadásáról
szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

284/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi Belső Ellenőrzési
Tervet elfogadja.
Az Éves Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: a határozat továbbítására 2013. december 03.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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9. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi Munkatervének
elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, a Bizottság megvitatta a
Munkatervet, arra módosító javaslatot nem tett.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Kérte, kerüljön javításra a 2014. január 28-ai ülés anyagában a 9. sz.
napirendi pontnál az Oktatási-Szociális Bizottsági ülés javasolt időpontja január 21-e, helyett január
20-ára.
Javasolta, tekintsék át a bizottságok működését, mert átfedés van a bizottsági üléseken a képviselők
részvételére vonatkozóan.
Széles János képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a 2014. évi Munkaterv elfogadásáról
szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

285/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre összeállított
Munkatervet megtárgyalta és elfogadta.
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Széles János képviselő visszajött az ülésterembe, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
10. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi Munkaterve, Rendezvényterve
Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság, Városfejlesztési B.
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a munkatervet az előterjesztés szerint.
A bizottsági ülésen is elmondta, nem tudja elfogadni, hogy a munkatervben szerepel a Kertbarát
évzáró, a táncház, az Ördögszekér gála, véradás. Ettől függetlenül a bizottság elfogadta a munkatervet.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta a
munkatervet, melyet elfogadásra javasolt azzal a módosítással, hogy a Földvári Advent helyszíne ne a
várudvar, hanem a városközpont legyen.
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Tóth István képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen Pataki Dezső igazgató említette, hogy a szüreti
fesztivál megtartása plusz anyagi igényt jelentene, mert az útlezárásokat meg kell csinálni és ez az idei
költségvetésben nem szerepelt. Utána kellene nézni, hogy a városközpont lezárását hogyan tudjuk
megvalósítani és milyen forrásból.
Ha a Fehérvári utcára lesz a forgalom terelése, akkor oda „megállni tilos” táblát kellene elhelyezni.
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója. Elmondta, mivel 2014. január 01-jétől a
Művelődési Központ és a városi könyvtár egy intézmény lesz, egységes rendszerben adták le a
munkatervet. Azon lesznek, hogy a munkatervet minél több és színesebb programokkal töltsék meg.
Tomon Adrienn megbízott könyvtárvezető: Az írásos anyaghoz nem kíván hozzáfűzni semmit,
minden leírtak.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a munkaterv elfogadásáról szavaztatta a
képviselőket.
A Képviselő-testület a módosító javaslattal egyetemben, miszerint a Földvári Advent helyszíne a
várudvar helyett a városközpont legyen, 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

286/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár 2014. évre szóló munkatervét jóváhagyja.
A munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Pataki Dezső igazgató
11. Társulási Megállapodások módosítása
- Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás
- D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
dokumentumok módosítására vonatkozó javaslatokat, azokat elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület mindkét határozati javaslat vonatkozásában 7 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatokat hozta:
287/2013.(XI.26.) KT
határozat
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás - Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény
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végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
Hatályba lépés: 2014. január 1.
I.

A Megállapodás első bekezdésének 13. pontja az alábbira módosul:

13. A közösen alapított és fenntartott intézmény éves költségvetését a Tanács önállóan határozatban
állapítja meg, amelynek végrehajtásáról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
II.

A Megállapodás III. fejezet 2. része „Költségek viselése és megosztása” 5. bekezdése az alábbira
változik:
A tagintézmények működéséhez, fenntartásához a pénzügyi hozzájárulást a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületei az éves költségvetési rendeleteikben elkülönített előirányzatként
biztosítják, valamint a Társulás határozatában rögzítik. Az óvodai és bölcsődei feladat ellátásához, a
tagintézmények működtetéséhez szükséges többletköltséget átadott pénzeszközként átadják a
Társulásnak. Az óvodai feladatok finanszírozás pénzeszközeit kötött felhasználású pénzeszközöket
Dunaföldvár Város Önkormányzata igényli a központi költségvetésből.

Az utolsó fejezet utolsó mondatésze a következő lesz:
- , úgy a hiányzó finanszírozási összeget a zárszámadásnak a társulási tanács általi elfogadásától
számított 30 napon belül átutalja a Társulás elszámolási számlájára.
III.
A Megállapodás III. fejezet 3. része „Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési
jog gyakorlása” 4. bekezdése az alábbira változik:
A pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei havonként, a tárgyhónapot
megelőző hónap 15. napjáig teljesítik a Társulás számlájára.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

És

288/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 9/2013. (X. 30.) TT sz.
határozatával a Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja:
Hatályba lépés: 2014. január 1.
A Megállapodás I. fejezet 8. pontja az alábbira módosul:
8. A közösen alapított és fenntartott intézmény hivatalos neve:
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.
Az alapítói jogokat a három tag közösen gyakorolja egyenlő mértékben.
Az intézmény felett az irányítási jogot a Társulási Tanács gyakorolja.
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A közösen alapított és fenntartott intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan
működő költségvetési szerv. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli,
gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. ) látja el.
Az alapítás költségeinek forrását az alapítók egyetemlegesen a saját Képviselő
Testületeik döntései alapján biztosítják.
A feladatalapú állami támogatást a társulás saját maga igényli és utalja át az intézmény
költségvetési elszámolási számlájára, melynek jogszerű felhasználásáról a Tanács
elnöke gondoskodik. Az elszámolást a társult önkormányzatok végzik.
A működési kiadásokat a feladatalapú állami támogatás és az ösztönző támogatás,
valamint a Társulás saját bevétele által nem fedezett részét az egyes települések
tekintetében a társult önkormányzatok saját bevételeik terhére pénzügyi
hozzájárulásként kötelesek biztosítani. A társult települési önkormányzatok képviselőtestületei a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési
rendeletükben előirányzatként biztosítják és 1/12 részét minden hó 5-ig átadjuk a
társulásnak a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára.
Amennyiben az átadás nem történik meg, úgy kifizetés nem teljesíthető és a mulasztó
önkormányzatot terheli a felmerülő kamat és bírság.
Az intézmény megszűnik:
- ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák,
- a törvény erejénél fogva,
- a törvényben szabályozott megszűnési feltétel teljesülése esetén,
- bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a kiváláskor, a kizáráskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni. Az elszámolásnak a megszűnés időpontjától számított három hónapon belül meg
kell történni.
A Megállapodás IV. fejezet 7. és 8. pontja az alábbira módosul:
7.A társulás és az intézmény költségvetését a Tanács önállóan, határozatban állapítja meg,
amelynek végrehajtásáról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
8. A feladatalapú állami támogatást, valamennyi települési önkormányzat saját maga igényli
és utalja át a társulás költségvetési elszámolási számlájára, melynek jogszerű felhasználásáról
a Tanács elnöke gondoskodik. Az elszámolást a társult önkormányzatok végzik.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
12. A közköltségen történő temetések kegyeleti és önkormányzati szempontból minimum
feltételeknek megfelelő és költséghatékony biztosítása érdekében kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
A pályázatokat bontotta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság kibontotta a pályázati kiírásra
érkezett ajánlatokat. 2 pályázat érkezett, mindkettő határidőre, sértetlenül.
A Műdekor 2004 Kft. és a Pantar Bt nyújtotta be pályázatát.
A Pénzügyi Bizottság javaslatot nem tett, csak bontotta a pályázatokat.
A Hivatal által elkészített összehasonlító táblázatból megállapítható, hogy az olcsóbb ajánlatot a
Pantar Bt. tette.
Horváth Zsolt polgármester ismertette a pályázatokat.
Széles János képviselő: Tudja javasolni, hogy az olcsóbb ajánlatot benyújtó Pantar Bt. kapjon
megbízást.
Kérte, hogy kerüljön kigyűjtésre, hogy 2013. évben hány közköltségen történő temetés volt és az
mennyiben került az önkormányzatnak.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Kigyűjtik és tájékoztatják a képviselőket a következő ülésen.
Horváth Zsolt polgármester arról szavaztatta a képviselőket, hogy a Pantar Bt.-t bízzák meg a
közköltségen történő temetések végzésével.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

289/2013.(XI.26.) KT
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014. január 01-től kezdődő időponttal a 2014.
december 31-ig a
PANTAR BT-t
(7030 Paks, Kálvária 2.)
bízza meg a közköltségen történő temetések szolgáltatási tevékenységének végzésével, a
pályázatában részletezett díjak alkalmazásával.
A minimum szolgáltatás tartalma és
a temetés formája az egyes temetések
megrendelésével egyidejűleg kerül meghatározásra. (A díjtáblázat a határozat mellékletét
képezi)
2. A temetés kizárólag az Önkormányzat által köztemetői feladatok végzésére kijelölt
864 hrsz-ú fölvégi temetőben (evangélikus rész) történhet, kivéve, amennyiben az
elhaltaknak bármely más dunaföldvári temetőben megváltott sírhelye van.
Határidő: értesítésre 2013. december 05.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

16

289/2013.(XI.26.) KT határozat 1. sz. melléklete
Közköltséges temetések árai
PANTAR BT
koporsós temetés sírba
Koporsó
Egészségügyi és kellékcsomag
(kereszt, koporsó bélés, műbetét, tábla)
Sírásás
Hantolás
Beszállítás
Hűtés (első két nap)
Összesen:
Koporsós temetés kriptába:
Koporsó
Egészségügyi és kellékcsomag
(kereszt, koporsó bélés, műbetét, tábla)
Fémbetét
Sírásás
Hantolás
Beszállítás
Hűtés (első 2 nap)
Összesen:
Urnás temetés sírba, sírboltba:
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással)
Egészségügyi és kellékcsomag
(hamv.alj + tető, műbetét, sírjelző, urna, tábla
Beszállítás
Hűtés (első 2 nap)
Urnahely behantolás
Összesen:
Urnás temetés urnafalba:
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással)
Egészségügyi és kellékcsomag
(hamv.alj.+tető, műbetét, sírjelző, urna,tábla
Beszállítás
Hűtés (első 2 nap)
Urnaelhelyezés falba, tábla beragasztása
Összesen:
Fenti árak az ÁFÁT tartalmazzák.

27.380.8.040.8.400.43.820.27.380.8.040.8.400.43.820.-

23.400.10.000.8.400.6.000.47.800.-

23.400.10.000.8.400.6.000.47.800.-
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13. Ötletpályázat Dunaföldvár Vak Bottyán tér rekonstrukciója új piac kialakítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja
az ötletpályázat kiírását összesen 120 ezer forintban. A tervezőktől azt várják el, hogy egy olyan
koncepciót fogalmazzanak meg, amely egy új, jó minőségű városi, multifunkciós tér kialakítását teszi
lehetővé.
Tóth István képviselő: Azt azért mondják el, hogy a jövő nyáron még nem lesz piac. Meg kell várni,
hogy lesznek-e uniós források ehhez a beruházáshoz.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Városfejlesztési Bizottság
javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

290/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ötletpályázatot
„Dunaföldvár Vak Bottyán tér rekonstrukciója, új piac kialakítása”címmel.

hirdet

a

A pályaművek díjazására összesen nettó 120.000.- Ft-ot biztosít az alábbiak szerint:
Az 1. helyezett díja: 60.000.- Ft.
A 2. helyezett díja: 40.000.- Ft.
A 3. helyezet díja: 20.000.- Ft.
Az ötletpályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidő: a pályaművek benyújtására 2014. január 17.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

14. Alföldi Sándor (Dunaföldvár, Kéri u. 44.) ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés szerinti kikiáltási ár
összegével nem értet egyet, azt 200 e forintban javasolja megállapítani.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag kikiáltási
árként 250 e forintot javasol megállapítani.
Más javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester először a 200 e forint kikiáltási árat szavaztatta
meg.
A szavazás eredménye: ezt a javaslatot senki nem támogatta.
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Ezután Horváth Zsolt polgármester a 250 e forint összegű kikiáltási ár javaslatot szavaztatta meg.
A szavazás eredménye: 6 igen 1 nem szavazat.
Majd Horváth Zsolt polgármester a módosító javaslattal egyetemben megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

291/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári
7713/1 hrsz.-ú, 3531 m2 területű, 10,42 AK értékű, szőlő művelési ágú ingatlant nyílt licit
eljárással.
Kikiáltási ár: 250.000,- Ft
Vevőt terheli a jogügylettel kapcsolatos összes költség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos
iratok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Horváth Zsolt polgármester
folyamatos

15. Juhász István szerződéses járat díjmódosítási javaslata
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B.
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság hosszas vita után 4.400 e forintban
javasolja a szerződéses autóbusz közlekedést biztosítani a vállalkozó által.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:A bizottság szintén 4.400 e forintban
fogadta el a vállalkozói ajánlatot.
Horváth Zsolt polgármester elmondta, Lajkó Andort bízták meg az egyeztető tárgyalás elvégzésével.
Kérte, mondja el ennek eredményét.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Múlt hét pénteken megtörtént az egyeztetés. A Vállalkozót
tájékoztatta a 2 bizottság döntéséről. Juhász István vállalkozó ezt az összeget nem tudta elfogadni,
csak azt az összeget, amely az előterjesztésben szerepel. Az eu díj bevezetése és az utasbiztosítás
megkötése az indoka, hogy nem tudja elfogadni a bizottságok által javasolt összeget. Ez a busz a
diákjáratra lett megvásárolva, arra lett levizsgáztatva, ezt a buszt más célra nem tudja használni, ezért
a díjban nem tud engedni.
Széles János képviselő: Javasolta, tegyék át zárt ülésre ezt a napirendet.
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Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a módosító indítvány.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal erről az előterjesztésről a mai
napon zárt ülésen dönt.
16. Városüzemeltetés telephelyének (volt Matrix épület) központi fűtéssel történő ellátása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen 1 nem szavazattal javasolja,
hogy a fűtéskorszerűsítés készüljön el.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen, 1 tartózkodás
mellett támogatja az épületben a fűtés kiépítését.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A vállalkozóval történt egyeztetés során sikerült előzetesen
megegyezni az árban.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Ki végezte az óvodai vizesblokkok felújítását? Van-e összefüggés e
között és ezen előterjesztés között?
Az óvodavezető jelezte 2 héttel ezelőtt, hogy a paraván a gyermekek Wc-jében még mindig nincs
kivitelezve.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Márton József vállalkozó végezte. A paraván kivitelezését is
vállalta Márton József.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Akkor támogatja ezt az előterjesztést, ha az elmaradt óvodai beruházás
is elkészül.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A vizesblokk teljes egészében elkészült az óvoda megnyitására.
A paravánról külön döntött a Testület szeptember végén. Úgy tudja az igazgató asszony ezt az ügyet
intézi.
Horváth Zsolt polgármester: Felé az igazgató asszony ezt a problémát nem jelezte, holnap utána néz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester
megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

292/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár, Reiter
köz 7/B. szám alatti iroda és raktárépület fűtés ellátásának munkáira beérkezett árajánlatok
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlattevők ajánlatát.
- Czinger Kft. (7020, Dunaföldvár, Szent Lőrinc u. 131.):
Bruttó: 1.250.000,- Ft
- Márton József ev. (7020 Dunaföldvár, Pentelei u. 45.)
Bruttó: 700.000,- Ft
Összesen: Bruttó 1.950.000,- Ft
A kiviteli munka költségét az önkormányzat 2013. költségvetésének terhére biztosítja.

20
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
17. Egyebek
►A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Révész Judit aljegyző: Elindult a téli közfoglalkoztatási program. Általunk sem ismert
okokból a Magyar Államkincstár ragaszkodik hozzá, hogy ez külön szakfeladaton szerepeljen,
ezért az SZMSZ 10. számú mellékletét ki kellett egészíteni ezzel a szakfeladattal.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013.(XII.03.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Megérkezett az ülésre Dr. Süveges Árpádné alpolgármester, jelen van 7 fő képviselő és a
polgármester.

► Horváth Zsolt polgármester: Most, hogy kiköltöztek teljesen a volt rendőrség épületéből,
ezért kérte Lajkó Andor műszaki irodavezetőt, kérjen fel egy építészt, hogy mérje fel milyen
állapotban van az épület, hogyan lehetne hasznosítani, milyen jövőt lehetne szánni ennek az
épületnek. Ennek a statikai szakvéleménynek a tudatában tudunk az épület további sorsáról
gondolkodni.
A téli időszakban nyitva hagyják az épület ajtaját és a pedagógusok ott parkolhatnak.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Pénteken 9 órakor vesszük át teljesen a volt rendőrségi
épületet. Beszélt Szabó Imre építésszel, Dunaújváros főépítészével, aki vállalta ezt a feladatot.
Egy részleges statikai vizsgálat már készült az L alak udvar felöli részére, melyet ő készített
korábban. Vállalta azt is, hogy a pedagógusokkal egyeztet, mert ő is oktatási célra gondolja
inkább hasznosíthatónak az épületet, de megvizsgálja más szempontból is.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság elfogadja, hogy statikai
tanulmány készüljön és kérte az Oktatási Bizottságot, hogy vegye fel a következő ülésére ezt az ügyet
és vizsgálja meg oktatási szempontból az épület kihasználásának lehetőségeit.
Elhangzott még az ülésen, hogy a megüresedett iskolaépületeket együttesen kellene kezelni, mit
tudunk velük kezdeni.
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Jákli János képviselő: Mibe kerülne ez a statikai felmérés, mert ehhez kellene forrást biztosítani.
Mielőtt bármibe belefogunk, gazdaságossági számításokat kell végezni. Rövid időn belül a Kossuth L.
utcai iskolába minden iskola belefér még a külvégi is. Súlyos milliókról lesz szó.
Széles János képviselő: A volt rendőrségi épület véleménye szerint nagyon rossz állapotban van, kár
rákölteni.
Horváth Zsolt polgármester: Mondja meg a statikus, hogy ez az épület milyen állapotban van? Ez
most a kérdés. A statikai felmérés után a Képviselő-testület megszabhatja a hasznosításra vonatkozó
irányt. Most döntsenek, akarjuk-e megvizsgáltatni statikailag ezt az épületet.
Jákli Viktor képviselő: Támogatja, hogy statikai terv készüljön.
Elmondta még, korábban már jelezte, hogy a Templom utca 32. szám alatti iskolaépületet szeretné, ha
visszakapná a katolikus egyház olyan áron, amikor az átkerült a nagyközségi tanácshoz valamikor. A
kárpótlási törvényben kizárták ennek az épületnek a kárpótlását.
Horváth Zsolt polgármester: Döntsenek most először a statikai vizsgálatról. Kérjenek árajánlatot
Szabó Imrétől és annak összegéről döntsenek a december 17-ei ülésen.
Megszavaztatta ezt a javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

293/2013.(XI.26.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 1327/1 hrsz-ú,
természetben Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. szám alatt álló ingatlan (volt rendőrség épülete)
hasznosítása érdekében felkéri Szabó Imre építészt az épület statikai szakvéleményének
elkészítésére, legkésőbb 2013. december 31-ig.
A munka végzésének és a díjazás részletes feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
►Jákli Viktor képviselő: A József utcában három helyen áll a víz. Szikkasztó árkokat tud elképzelni
oda.
Horváth Zsolt polgármester: Októberben megnézték Lajkó Andorral, abban maradtak, hogy végig
szintezik ezt a részt.
Itt köszönte meg a Barta Tüzép-nek a József téri óvodai parkolóhoz térkő anyag felajánlását.

►Kiss Lajos Csaba képviselő: A Duna parton egyik csatornafedélből feljön a víz illetve a
szennyvíz, ami nyáron nagyon kellemetlen. Valami megoldást kellene találni. Építési
törmelék is van lerakva ezen a frekventált helyen.
A múltkori testületi ülésen is kérte, hogy a Diósban lámpa kerüljön kihelyezésre. Mikor
történik meg ez?
Horváth Zsolt polgármester: Válaszában elmondta, a Duna parton kihelyezett törmelék még a
Dunavíz által elhelyezett anyag. Ennek elszállítására az ügyvezető ígéretet tett.
A Beszédes sori szennyvízátemelő elöntése ügyét szintén szeretnék megoldani. Beadásra
került pályázat, ha ezt megnyernék akkor ennek a rekonstrukciója meg fog történni.
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A tavasz utcai lámpaburák beszerzésekor megoldják a Diós világítását is. Összeírják hány
lámpatest kell.
Nincsenek elfelejtve a kérések.
►Jákli Mihály Fehérvári úti lakó: Felszólalásában elmondta, a Dunavíz Kft. jelenleg
végelszámolás alatt van. A vízórákat leolvasták. A visszajáró összegekkel van probléma. Aki
már hosszú évek óta átutalással teljesítette a vízdíj kifizetését, annak nem úgy utalják vissza,
hanem személyesen ki kell menni a Hunyadi parkba. Ez akkor még nagyobb gond, ha egy
idős embert kell kivinni, - jelen esetben a 83 éves édesapját – 1.200.- Ft.-ért. A levélen azt
sem közlik mennyi az összeg. Telefonos érdeklődésére elmondták, hogy csak személyesen
lehet elintézni, de lehet, hogy a meghatalmazás is járható lett volna.
Jó lenne, ha megoldható lenne az utalás a túlfizetés tekintetében, illetve jó lenne, ha ezeket az
ügyeket is lehetne a vízmű Hivatali helyiségében tartott ügyfélfogadásakor intézni.
Kérte, önkormányzat, mint tulajdonos, tegyen valamit ebben az ügyben az ügyfelekért.
A másik probléma a mezőőrség. Az önkormányzat megvásárolta a drága szoftvereket. Mielőtt
kijönnek a határozatok, át kellett volna ellenőrizni. Ő is két határozatot kapott.
Az osztatlan közös tulajdonnál és az év közi tulajdonos váltásnál átfedések vannak, mert mint
az eladónak, mint a vevőnek, mint az összes tulajdonosnak kiszámolja a program. Elhiszi,
hogy a 3 ügyintéző nem tud 3000 embernek mindent kiszámolni. Készségesek, megcsinálják.
Mindenkinek azt javasolja, számolja át a saját dolgait, mert az ő esetében 6.800.- Ft. a
jóváírása első reklamálásra, második alkalommal még 1.500.- Ft. volt a visszafizetendő
összeg részére.
Horváth Zsolt polgármester: A mezőőri járulék önbevalláson alapul. Amikor megkezdődött a
munka ezzel a programmal, kérték a gazdákat, jöjjenek be és pontosítsák a
tulajdonviszonyaikat.
Előfordulhatott, hogy a konvertálás nem mindig sikerült teljes mértékben. Ha ezt észleli a
földtulajdonos, kérte jöjjön be az adóirodába és jelezze az ügyintézőknek.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést
16,38 órakor bezárta.
k.m.f.

Horváth Zsolt
Polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Tóth István képviselő

