Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 245-30/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
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 4 fő képviselő és a polgármester.
Dr. Hallai Róbert képviselő jelezte, hogy a mai ülésen más elfoglaltsága miatt nem vesz részt.
Kiss Lajos Csaba képviselő később érkezik, Jákli Viktor képviselő beteg.
Széles János képviselőt még várjuk.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Takács Zoltán képviselőt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az ülés alábbi napirendjét:
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
2. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Minden bizottság
3. Az óvodai körzetek meghatározása - rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság,
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4. Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat
által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság.
5. Képviselői indítvány a helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Mezőgazdasági Bizottság
6. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére kiírt
pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-, Szociális Bizottság
7. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság.
8. Dunaföldvári Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szoc.Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
9. Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatt lévő Polgárőrség által használt ingatlanrész lapos
tető javítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
10. A Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tűzoltóautó vásárlására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
11. A Beszédes József Általános Iskola és a Magyar László Gimnázium tanulói nevében
Kőbányainé Szávolovits Ágnes támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
12. A 147/2013.8VI.25.) KT határozattal elfogadott „Piac és vásár működési rendtartás”
módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
13. Dunaföldvár, Szőlőskertek – Kadarka – Pentelei utcák útfelújítási, útépítési és
vízelvezetési tanulmányterv illetve Aradi köz útfelújítási terv készítése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság., Városfejlesztési Bizottság.,
14. Dunaföldvár TIR TR KÖF leágazás átépítése tárgyú, közcélú vezeték létesítésével
érintett ingatlanok kártalanítási értékének megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
15. Döntés a „Játszótéri eszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására
beérkezett ajánlatokról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester,Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság., Városfejlesztési Biz.
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16. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. szám alatti épület hasznosítási tanulmányterve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
17. Egyebek

Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.
Napirendi pontok tárgyalása
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az elmúlt időszak testületi döntéseinek
költségvetést érintő hatásai, illetve az adósságkonszolidáció hatása került átvezetésre. A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendeletmódosítást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.31.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Minden bizottság
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A beszámolóban irodánként részletesen leírták a
Polgármesteri Hivatal végzett munkájáról szóló beszámolókat. Igyekeztek átfogó képet nyújtani a
hivatal mindennapi munkavégzéséről. A beszámolót minden bizottság megismerte. Megbeszélték az
észrevételeket.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen majdnem minden bizottság
képviseltette magát. A bizottság főként a pénzügyi iroda beszámolójára helyezte a hangsúlyt, azon
belül is a számviteli változásokra való felkészülés fontosságát és annak várható anyagi vonzatát.
A 2014. évi költségvetésben legalább tervszinten kalkulálni kellene ennek várható programvásárlások,
illetve számítógép vásárlások költségeivel.
A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke: E bizottság is elfogadásra javasolta a
beszámolót.
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Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság szintén elfogadta a
jegyzői beszámolót. A beszámoló részletes, jó felépítésű. El kell ismerni, hogy a Járási Hivatal
megalakítása komoly feladat elé állította az apparátust.
Az adóiroda beszámolójával kapcsolatban megjegyezte, igenis vegyük figyelembe a Bioethanol általi
iparűzési adó befizetést, ne szégyelljük, hogy itt vannak a városban.
Széles János képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja: Elmondta, hogy e bizottság is elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a
Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

299/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal 2013.évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

3. Az óvodai körzetek meghatározása - rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváthné Támer Ilona DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója: Ismertette az
előterjesztést.
Módosító javaslat az előterjesztés vonatkozásában nem volt, Horváth Zsolt polgármester először a
határozati javaslatot majd a rendeletet szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

300/2013.(XII.17.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
Eszterlánc Óvoda Tagintézménye – Dunaföldvár alábbi telephelyeire:
aa) 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7.
ab) 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19-23/B.
ad) 7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7.
ac) 7020 Dunaföldvár, József tér 9.
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az óvodai felvételi körzeteket 2014.01.01. napjától az alábbiakban foglaltak szerint határozza
meg:
2./

1. számú óvodai körzet:
Telephely: 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.
Ady Endre utca, Alsó Öreghegy, Barota köz, Barota puszta, Bánom völgy, Bercsényi utca,
Beszédes sor, Béke tér, Diós, Fehérvári utca (páros: 2-52, páratlan: 1-47), Flórián utca,
Gábor Pál utca Gyula hegy, Homokai köz, Hősök tere, Ifjúság tér, Ilona utca, Jókai utca,
Kadarka utca, Kenderföldi út, Kéri utca (páros: 2-20, páratlan: 1-17), Kossuth Lajos tér,
Kristály köz, Magyar köz, Matild major, Mély út, Mészáros utca, Mozsola, Petőfi Sándor
utca, Rákóczi Ferenc utca, Rátkay köz, Reiter köz, Rizling utca, Sóház utca, Szőlő utca,
Szőlőskertek útja, Tamás István utca, Tavasz utca, Templom hegy Templom utca, Váralja
utca, Várdomb utca, Vilmos puszta, Vörösmarty utca, és Zrínyi köz.

3./

2. számú óvodai körzet:
Telephely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19-23/B.
Alsó Bölcske utca, Alsó Burgundia, Alsó Kálvária, Alsórév út, Belső Bölcske utca,
Bercsényi utca, Béri Balogh Ádám utca, Bezerédj utca, Duna utca, Felső Bölcske utca,
Felső Burgundia utca, Felső Kálvária, Felső Kiskuti köz, Györki sor, Hunyadi sor,
Hunyadi park, Hunyadi tér, Kossuth Lajos utca, Közép Burgundia, Külső Bölcskei út,
Magyar köz, Major köz, Paksi utca (páratlan: 1-127), Reiter köz, Solti út, Somos-hegy,
Széchenyi utca, Sziget köz, Tabán, Tójárás, Tóth völgy, és Vak Bottyán tér.

4./

3. számú óvodai körzet:
Telephely: 7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7.
Anna-hegy, Alsó-Homokerdő, Alsó Tó, Aradi köz, Arany János utca, Árpád utca, Baross
dűlő, Baross utca, Batthyány sor, Belső Kertek köze, Bethlen köz, Béri Balogh Ádám utca,
Csáki köz, Damjanich utca, Deák Ferenc tér, Dézsma sor, Dobó utca, Dózsa György utca,
Erzsébet utca, Iskola utca, Irinyi János utca (páros: 2-4, páratlan: 1-29), Jobbágyősök útja,
Kereszt utca, Kéri utca (páros: 22-104, páratlan: 19-105), Kodály Zoltán utca, Kölcsey
Ferenc utca, Közép Homokerdő, Külső Kertek köze, Külső Kéri utca, Külső Paksi utca,
Külső Téglaház utca, Magdolna utca, Major köz, Magyar László utca (páros: 2-28,
páratlan: 1-19), Mednyánszky utca, Mezei köz, Paksi utca (páros oldala: 2-110), Pince köz,
Püspök utca, Rózsa utca, Szent Lőrinc utca (páros:2-40, páratlan: 1-43), Szent István utca,
Szent László utca, Szondi utca, Vadász utca, Vasút utca, Vágóhíd utca, és a Völgy utca.”

5./ 4. számú óvodai körzet:
Telephely: 7020 Dunaföldvár, József tér 9.
Attila utca, Csaba sor, Csaba utca, Dankó Pista utca, Derecskei utca, Előszállási utca, Erkel
Ferenc utca, Felső Homokerdő, Felsőfok, Fehérvári utca (páratlan: 49-109, páros: 54-118),
Füzes sor, Búzavirág utca, Irinyi János utca (páratlan: 31-65), József hegy, József kertsor,
József tér, József utca, Katona József utca, Kinizsi utca, Corvin János utca, Liszt Ferenc
utca, Magyar László utca (páros: 30-66, páratlan: 21-53), Május 1 utca, Móra Ferenc utca,
Móricz Zsigmond utca, Munkácsy Mihály utca, Nefelejcs utca, Olajmalom köz, Pentelei
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utca, Pipacs utca, Piripócs, Puskás utca, Radnóti Miklós utca, Sas utca,Szent Kristóf utca,
Szent Lőrinc utca (páros: 42-118, páratlan: 45-129), Nefelejcs utca, Sárgaház, Tamankó,
Táncsics Mihály utca, Temető sor, Tó utca, Toldi tér, Új Vermek sora, Váci Mihály utca,
Vermek sora, Virág utca.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Horváthné Támer Ilona igazgató
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete
az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló
14/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
4. Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat
által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság.
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendeletet.
Jákli János képviselő: A rendelet mikor lép hatályba, ezt nem kell beleírni?
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A rendelet-tervezet 8. §-ában benne van. A testület döntése
után elkészített rendeletben szerepel majd a kihirdetés napja, ami jelzi a hatályba lépést. Megnézik és
ha szükséges kiegészítik a rendeletet.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
5. Képviselői indítvány a helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Mezőgazdasági Bizottság
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Elmondta, az adórendelet módosításához 2 forduló
szükséges. Jelen ülésen a javaslattal kapcsolatosan határozatot hozhat a Képviselő-testület, rendelet
módosításra vonatkozó döntés januárban születhet.
Megérkezett az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Takács Zoltán képviselő: Ismertette az általa tett képviselői indítványt.
Kérte, módosítsa a Képviselő-testület az adórendeletét rendkívüli ülésen még az idén vagy januárban.
Az zavaró-e hogy egy másik évben döntünk a két évre kivetett adónemről?
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Ebben az esetben, mivel kedvezményről van szó, a
módosítás visszamenőleges lehet, így nem befolyásolja az adómentesség idejét az, ha 2014. januárban
születik döntés a rendelet módosításáról.
Javasolta, hogy januárban szülessen döntés a rendelet módosításáról.
Takács Zoltán képviselő: Ha ez így van, visszavonja azt az indítványát, hogy még az idén szülessen
döntés rendkívüli ülés keretében az adórendelet módosításáról.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Mi lesz a fizetési felszólításokkal, mely szerint 15 napon
belül kell rendezni ezeket az adókat?
Fel kellene venni a kapcsolatot az országgyűlési képviselőkkel ezen a téren, hogy ne szavazzanak meg
a parlamentben mindenféle telket teleknek.
A döntésünknek ódiuma van.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Dr. Süveges Árpádné kérdésére válaszolva elmondta, van
olyan telekadó amely már régen jogerős, benne van az előírásban. Van aki ellen már végrehajtási
cselekményt is eszközöltünk, mert az adó nem került befizetésre. Új végrehajtási cselekmény nem
született, ezután a testületi ülés után nem vonunk végrehajtás alá senkit. A kiküldött határozatok között
van, ami még nem jogerős, ha le is jár a fizetési határidő, végrehajtást nem eszközölünk.
Tóth István képviselő: Arra kérte az érintetteket, fizessék be a kiküldött csekket, és a rendeletmódosítás után visszakapják a túlfizetést.
Jákli János képviselő: Vannak olyan esetek, ahol kezdeményeznie kell az ingatlan tulajdonosnak a
művelési ág változást, amíg ezt nem teszik meg, addig mindig vita tárgya lesz. Nem tudják
megmondani, hogy melyik ingatlan fog mentesülni, melyik nem. Az érintett adózó saját tulajdoni
lapján nézze meg, hogyan van nyilvántartva az ingatlana, járjon utána.
Széles János képviselő: Kicsit nagyobb falat lesz ez az egész, mint ahogy most gondoljuk, ugyanis a
helyi adót nagyon fogja érinteni. Hogyan értse a képviselői indítványt, az a város egész területére
vonatkozik?
Takács Zoltán képviselő: Mint ahogyan a beadványban is le van írva.
Felolvasta ezt a részt.
Horváth Zsolt polgármester: Ne vesszünk el a részletekben, 2014. januári testületi ülésre előkészítik
az anyagot a rendelet módosítására vonatkozóan. A bizottságok is megvitatják majd.
Készül hatástanulmány is.
Javasolta, most fogadja el a Testület a határozati javaslatot.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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301/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a
helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendeletének telkek adóztatására
vonatkozó szabályozását felül kívánja vizsgálni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2014. januárban megtartandó Képviselő-testületi ülésre készítse elő
a rendelet módosítását.
Határidő: 2014. januári Kt. ülés
Felelős: az előterjesztés elkészítéséért Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

6. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére kiírt
pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-, Szociális Bizottság
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői
álláshelyére kiírt pályázatra 1 pályázat érkezett. A pályázatot Pataki Dezső nyújtotta be.
A szakértői javaslat szerint Pataki Dezső megfelel a kormányrendeletben előírt, illetve az
önkormányzat által meghatározott elvárásoknak. Pályázata szakszerű, átgondolt. A szakértő javasolta
vezetői megbízást adni részére.
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Pályázatát a képviselők megkapták, azt nem
kívánja kiegészíteni.
Elmondta, 2014. január 01-jétől a városi könyvtár is az intézmény része lesz. Remélte, ez jól fog
működni, jól tudnak majd együtt dolgozni.
Kiemelte, továbbra is fennáll, hogy elodázhatatlan az intézmények felújítása. Forrást kell rá találni.
Az önkormányzat majdnem minden intézménye fel lett újítva, a könyvtár és a művelődési ház nem.
Kérte a testületet foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Nagy bajok vannak mind a két épülettel.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Az Oktatási Bizottság támogatja Pataki Dezső kinevezését a
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére.
A városi könyvtár véleménye szerint passzol a művelődési központ portfóliójába.
Való igaz, hogy folyamatosan erős fizikai behatásnak van kitéve a Művelődési Központ épülete.
Állandóan tele van rendezvényekkel. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell.
Takács Zoltán képviselő: Pataki Dezső igazgató felvetette a Művelődési Ház problémáját, ami igaz,
olyan állapotban van, hogy az nem méltó Dunaföldvárhoz. Hirt Ferenc országgyűlési képviselő
kérésére, az érintettekkel egyeztetve, a miniszterelnökséghez el lett juttatva, hogy 2020-ig mi lenne a
fejlesztések terén az 5 olyan feladat, ami a város fejlődését elősegítené. Az egyik pontban egy több
funkciós művelődési központ megépítése szerepel. Bízik benne, hogy ennek lesz realitása.
Horváth Zsolt polgármester: A moziban kevés a néző. Ha a mozit továbbra is fenn akarjuk tartani,
hogyan lehet több nézőt becsatolgatni? Nem lehetne esetleg az ispánházba átvinni a mozit, vagy a
várudvaron szabadtéri vetítést rendezni nyáron?
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Erről is volt szó a tegnapi oktatási bizottsági
ülésen. Folyamatosan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Abba az irányba kellene menni, hogy az
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intézmények használják ki jobban az adott lehetőséget. Mi adjuk a filmet, a mozigépet, a szakembert,
ha többször igénybe vennék ezt a szolgáltatást ezzel is lehetne növelni a nézőszámot. Akár
rendezvényekhez, akár kötelező olvasmányhoz szívesen nyújtanak szolgáltatást. Ha afelé akarunk
menni, hogy a nagy mozikban játszott filmeket mi is tudjuk játszani, ahhoz 10 milliós mozigépet
kellene vásárolni, Keressük a megoldást, hogy hogyan tudjuk a mozit racionálisabban működtetni.
Már nagyon kevés kistelepülésen van mozi szolgáltatás, mi még, ha ezt tudjuk tartani és erre plusz
támogatást nem kérünk, hadd csináljuk.
Széles János képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.
Tóth István képviselő: Véleménye szerint mozi vetítésre fordított 4 órát, lehetne másra fordítani.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester Pataki Dezső kinevezéséről
szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

302/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár
magasabb vezetői (igazgatói) álláshelyére kiírt pályázattal
kapcsolatosan a következő döntést hozta:
A Képviselő-testület Pataki Dezsőt (anyja neve: Horváth Teréz, lakcím: 7020 Dunaföldvár,
Flórián u. 5.) megbízza 2014. január 01-től – 2018. december 31-ig, 5 évre a Dunaföldvári
Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízásról szóló okiratot készítse el.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
7. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváthné Támer Ilona DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
előterjesztésben leírtakat.

igazgatója: Elmondta az

Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Van-e arra valami remény, hogy gyógytornász bevonására sor
kerüljön, mert sok a gerincbeteg gyermek.
Horváthné Támer Ilona DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója: A nevelési tanácsadó
feladata a gyógytestnevelés ellátása, így a paksi nevelési tanácsadónak kellene ellátnia ezt a feladatot.
Elegendő szakemberük sincs még. A védőnők minden évben szűrővizsgálatot végeznek az óvodában.
A gyógytestnevelésben részesülendő gyermekek számát le kellett adni a járásnak. Óvodás szinten ez
27 gyermeket érint. Egyenlőre még nem kaptunk semmilyen tájékoztatást.
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Takács Zoltán képviselő: A szabad levegőn történő testmozgás fontosságát hangsúlyozta.
Eredményesebb, mint a termi testmozgás. Főleg nagyon fontos ez a 3 és 6 éves korú gyermekek
esetében.
Horváthné Támer Ilona DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója: Hozzátette, az óvoda
napirendjében biztosítva van a szabad levegőn történő mozgás lehetősége.
Az önkormányzat nem alkalmazhat sem gyógypedagógust, sem fejlesztő pedagógust, sem
gyógytestnevelőt, mert ezek mind állami feladatok lettek 2013. január 01-jétől.
Jákli János képviselő: Az Eszterlánc óvódánál nincs beírva, hogy ki biztosítja törölközőt az óvoda
vagy a szülő. Vagy írjuk be mindegyikhez, vagy egyikhez sem.
Ha fontos a terepasztal a gyermekek nevelése szempontjából, kéri hogy az eszközbeszerzést oldják
meg, hogy legyen terepasztal mindenütt. Ha kell, szerezzük be.
Horváthné Támer Ilona DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója: A terepasztal közel
100 ezer forint.
Széles János képviselő visszajött az ülésre, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

303/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjában fogalmazottakkal egyetért.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

8. Dunaföldvári Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szoc.Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az Értéktár Bizottság ügyrendjét.
Horváth Zsolt polgármester: Szeretné, ha 2014-ben a római Limes út bekerülne az értéktárba. Kéri
az erre vonatkozó dokumentációt, szeretné a Képviselő-testülettel megismertetni.
Takács Zoltán képviselő: Elmondta, a limes kérdésben az interneten többen nemtetszésüket fejezték
ki, hogy megszakadt ez a rész. Nem miattunk szakadt meg, hanem az ottani földtulajdonosok nem
járultak hozzá.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014-2020-ig szóló koncepciójában szerepel a dunaföldvári vár
bővítése és a tájház látogatásának lehetősége.
Úgy tudja, hogy a tájház pályázata sajnos nem nyert. Újra kell majd pályázni.
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Horváth Zsolt polgármester: Hivatalosan még nem kaptunk értesítést arról, hogy nem nyert a
pályázat.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A”
változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

304/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dunaföldvári
Értéktár Bizottság ügyrendjét.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

9. Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatt lévő Polgárőrség által használt ingatlanrész lapos
tető javítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. A bizottsági ülésen
elhangzott az a javaslat, hogy először a magastetőt kellene ellátni csatornával, hogy a víz ne ömöljön a
lapostetőre, ott ne álljon meg. Ha még ezek után is beázik, akkor kerüljön sor a tető szigetelési
beruházásra.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag azt
javasolja, hogy a magastető legyen ellátva csapadékcsatornával a dologi kiadások terhére, amennyiben
ez sem vezet megoldásra, akkor javasolják a teljes lapostető felújítását. A télen kiderül majd, hogy
beázik-e?
Széles János képviselő: Nem tartja célravezetőnek, hogy külön legyen csatorna a nyeregtetőn és
mellette a lapostetőn. Hófogókat is fel kellene szerelni. Amikor a templom tetejéről lecsúszik a hó,
„vége lesz” a csatornának, ezzel számolni kell. Ne költsenek feleslegesen pénzt rá.
Nem lehet összekötni a rendőrség csatornájával ezt. A tetőszigetelést meg kellene csinálni és ahhoz
kialakítani a csatornát.
Tóth István: Legyen horganyzott lemezből. Nem az udvaron lenne a polgárőrség tetejéről lejövő víz.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A templom lefolyócsövébe bele lehet kötni az ereszcsatornát,
mind a kettőt.
Jákli János képviselő: Aggályosnak tartja, hogy csak egy vállalkozó adott ajánlatot a zsindelyre, a
másik kettő nem.
Kérjenek a zsindelyre is 3 ajánlatot.
Széles János képviselő: Megkérdezte a műszaki iroda vezetőjét, véleménye szerint melyik megoldás
a célravezetőbb, a zsindelyfedés vagy a bádog?
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Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A templomtetőből kiindulva, mivel az műemlék is, ezt is azzal
kellene megcsinálni.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta Tóth István képviselő javaslatát, miszerint a magastetőt
kell ellátni függő ereszcsatornával és az bekötni a korábban kiépített zárt csapadékvíz elvezető
rendszerbe.
A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem szavazat.
A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

305/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár,
Jókai u. 2. szám alatti épület lapos teteje mellett elhelyezkedő magastetőt kell ellátni függő
ereszcsatornával és azt bekötni a korábban kiépített zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe.
A kiviteli munka költségét az önkormányzat 2014. költségvetésének terhére biztosítja.
Határidő: 2014. január 31. (időjárástól függően)
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Széles János képviselő: Elfogadja a Testült döntését, de szerinte ez pénzkidobás. A csatorna tele lesz
jéggel, le fog szakadni.
10. A Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tűzoltóautó vásárlására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és egyhangúlag azt a
javaslatot támogatja, hogy maximum 3 millió forint összegig tudja támogatni ezt a beszerzést.
Lajkó Andor, a Tűzoltó Egyesület titkára: A Testület döntését elfogadják, de kell egy testületi
határozat, hogy a megszavazatott pénzösszeg tudatában tudjanak tárgyalni. Az interneten más tűzoltó
autókra is kértek ajánlatot, Németországból, Ausztriából és Magyarországról.
Tóth István képviselő: Ha van ennél jobb ajánlat, tartsa fenn a Testület azt a jogát, hogy lássák.
A 3 millió forint támogatást tudja támogatni.
Az Egyesületnek 4,3 millió forintja van, plusz a támogatás, ennek már elégnek kell lenni.
Alkudni kell az árból.
Jákli Viktor képviselő: Ő a 3,5 millió forint támogatás biztosítását javasolja.
Takács Zoltán képviselő: A 3,5 millió forint a tűzoltó autó hatékonyságát növeli?
Lajkó Andor, a Tűzoltó Egyesület titkára: Mindenképpen növeli.
Takács Zoltán képviselő: 500 e forintról van szó, hogy egy jobb felszereltségű autó legyen
vásárolva.
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Ha baj van, nagyon fontos, hogy jó tűzoltó autónk legyen.
Horváth Zsolt polgármester a 3,5 millió Ft. támogatás biztosításról szavaztatta a Testületet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

306/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (7020 Dunaföldvár, Szent Flórián tér 1.) kérelmét,
3.500.000,- Ft felhalmozási támogatást biztosít részére.
A 3.500.000,- Ft-ot a 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

11. A Beszédes József Általános Iskola és a Magyar László Gimnázium tanulói nevében
Kőbányainé Szávolovits Ágnes 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 bizottság egyhangúlag elutasította a kérelmet.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

307/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a dunaföldvári
Beszédes József Általános Iskola és a Magyar László Gimnázium tanulói nevében
Kőbányainé Szávolovits Ágnes a tanulók londoni egyhetes utazási költségeihez való
hozzájárulás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy az utazási költségekhez nem járul hozzá.
Határidő: kérelmező értesítésére 2013. december 20.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
12. A 147/2013.8VI.25.) KT határozattal elfogadott „Piac és vásár működési rendtartás”
módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatta a
piac és vásár működési rendtartás módosítását, azzal a módosító indítvánnyal, hogy a piacon a helyben
lakó árusok 50 % kedvezményt kapjanak a havi bérleti díjból.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Városfejlesztési Bizottság módosító indítványát.
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem szavazat.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatával
egyetemben a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

308/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2013. (VI. 25.) KT. sz.
határozattal elfogadott ,,Piac és vásár működési rendtartását” 2014. január 1-től az alábbiak
szerint módosítja:
A 4.3.1. pont utolsó táblázata helyébe az alábbi szövegezés lép:
Piacon és vásárban alkalmazott havi, éves bérleti díjak
Bruttó díj/Ft
3.800.- Ft/asztal/hó
Piactéren az első három asztalsor összes asztala és a 411-ig asztalsor szélső asztalai
Összes többi asztal
2.500.- Ft/asztal/hó
Sátorhelyek
1.500.- Ft/fm/hó
Vásártéren 1 kijelölt egység – 2,5 fm.8.000.- Ft/év
A piactéren az első három asztalsor összes asztala és a 4-11-ig asztalsor szélső asztalain, az
összes többi asztalon és a sátorhelyeken árusító dunaföldvári lakóhellyel rendelkező árus a
bruttó bérleti díj 50 %-át fizeti meg.
A 4.7.2. pont helyébe az alábbi szövegezés lép:
Egy árus a vásártéren évente összesen legfeljebb 12 kijelölt egységre (értékesítési helyre),
egymás mellett legfeljebb 4 kijelölt egységre (értékesítési helyre) válthat éves helyhasználatot
(bérletet) és ezt a vásár területén maximum 3 helyen teheti meg. A kibérelt kijelölt
egységeket egymás között cserélni, továbbértékesíteni nem lehet. Aki ezt nem tartja be annak
a bérleti szerződése azonnali hatállyal, a befizetett bérleti díj visszatérítése nélkül felmondásra
kerül és megszűnik.
Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

13. Dunaföldvár, Szőlőskertek – Kadarka – Pentelei utcák útfelújítási, útépítési és
vízelvezetési tanulmányterv illetve Aradi köz útfelújítási terv készítése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság., Városfejlesztési Bizottság.,
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.

15
Lajkó Andor műszaki irodavezető ismertette az előterjesztést.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megkérdezte a műszaki iroda
vezetőjét, mi a különbség a tanulmányterv és az útfelújítási terv között, mert a hosszú utcákat érintő
tanulmányterv közel 500 e forint, míg az Aradi köz, ami rövid utca, 412 e forint összegű útfelújítási
terv készült. Közel azonos árajánlat érkezett. A viták eredményeként a bizottság azt javasolja a
Testületnek, hogy a Szőlőskertek –Kadarka – Pentelei utcák vonatkozásában a tanulmánytervet
készíttesse el, de költségbecslés is készüljön, nehogy később derüljön ki, mibe vágtuk a fejszénket. A
munkák egyáltalán szakaszolgatók-e?
Az Aradi köz vonatkozásában a bizottság nem javasolja az útfelújítási terv elkészítését, helyette az
vetődött fel, hogy a sokkal lakottabb és jobban érintett utcák kerüljenek bevonásra. Ennek járjanak
utána, mert a városban még van olyan utca, melynek még olyan burkolata sincs, mint az Aradi köznek.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a
Szőlőskertek u., a Kadarka u. –a Pentelei utakra a tervek elkészítését. Meg kell kezdeni a kisajátítási
tárgyalásokat az érintettekkel, valamint figyelni kell az uniós pályázat kiírását.
A Bizottság az Aradi köz felújítását nem támogatta.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a januári ülésre elkészítik azon utcák névsorát, melyek
bekerülhetnének ebbe a rendszerbe.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 1. pontját.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

309/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:
1./ A Dunaföldvár, Szőlőskertek - Kadarka - Pentelei utcák útfelújítási, útépítési és
vízelvezetési tanulmányterv elkészítésére beérkezett árajánlatok alapján a legalacsonyabb
összegű ajánlattevő ajánlatát fogadja el.
Ajánlattevő: GMZ TERV Kft. (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.).
Ajánlati ár: nettó: 385.000,- Ft+ 27 % Áfa, bruttó 488.950,- Ft
A tervezési munka költségét az önkormányzat 2014. költségvetésének terhére biztosítja.
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: szerződéskötésre 2014. január 10., tanulmányterv elkészítésére 2014. március 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Majd, arról szavaztatta a Testületet, miszerint az Aradi köz útfelújítási tervének elkészítésére
a Képviselő-testület nem ad megbízást.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:
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310/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Dunaföldvár, Aradi köz útfelújítási tervének elkészítésére megbízást nem ad.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

14. Dunaföldvár TIR TR KÖF leágazás átépítése tárgyú, közcélú vezeték létesítésével
érintett ingatlanok kártalanítási értékének megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor műszaki irodavezető ismertette a beadványt.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár TIR TR KÖF
leágazás átépítése tárgyú, közcélú vezeték létesítésével érintett 0122 hrsz-ú 1,2233 ha területű
ingatlan (Felső fok u.) kártalanítási értékét – a Budai és Társa Kft. (Szekszárd, Nefelejcs u.
18.) szakértői értékbizonylata szerint - 1/1 tulajdoni hányad alapján: 8.250.- Ft. összegben
elfogadja.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta:
311/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár TIR TR KÖF
leágazás átépítése tárgyú, közcélú vezeték létesítésével érintett 0122 hrsz-ú 1,2233 ha területű
ingatlan (Felső fok u.) kártalanítási értékét – a Budai és Társa Kft. (Szekszárd, Nefelejcs u.
18.) szakértői értékbizonylata szerint - 1/1 tulajdoni hányad alapján: 8.250.- Ft. összegben
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Jákli Viktor kiment az ülésről, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.
15. Döntés a „Játszótéri eszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására
beérkezett ajánlatokról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság., Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Magistratum-S Kft. ajánlatát
fogadja el.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

312/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a JETA-42-2013
azonosítószámú pályázat keretében a „Játszótéri eszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítására beérkezett árajánlatok értékelése alapján a legalacsonyabb
összegű ajánlattevő ajánlatát.
Ajánlattevő: Magistratum-S Kft. székhely: 6000 Kecskemét, Lestár tér 1. telephely: 7020
Dunaföldvár, Sóház u. 4.
Ajánlati ár: 90 000.- Ft + ÁFA
A megbízási díj költségét az önkormányzat 2014. költségvetésének terhére biztosítja.
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
megkötésére.
Határidő: megbízási szerződés megkötésére legkésőbb 2014. január 10.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

16. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. szám alatti épület hasznosítási tanulmányterve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság foglalkozott a kérdéssel.
Egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság a tervezési vállalkozói szerződés megkötését.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Szabó Imre, mint építész fogja vizsgálni statikailag az épületet.
Statikus tervezőt is kell bevonnunk, ha benyújtjuk engedélyezésre.
Tóth István képviselő: Így kétszer fogunk fizetni.
Jákli János képviselő: Hangsúlyozta, a tanulmányterv lehetőségeket vet fel, de hiányolja a
költségbecslést, mert a számok alapján fog majd dönteni a Testület, ami befolyásolhatja a döntést.
Horváth Zsolt polgármester: Arra is választ kérnek, hogy önállóan is lehet-e hasznosítani ezt a
területet, vagy csak az iskolával együtt.
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Jákli Viktor képviselő visszajött az ülésre, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Jákli János képviselő: A gyermeklétszám alakulását is bocsássuk a tervező rendelkezésére, szükség
van-e Dunaföldváron további osztályterem kialakítására vagy nincs.
Horváth Zsolt polgármester ismertette és megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

313/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár, Kossuth
Lajos utca 17. (1327 hrsz.ing., volt rendőrségi épület) hasznosítási tanulmánytervének
elkészítéséről szóló szerződést.
A tervek elkészítésének költségét az önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: szerződéskötésre 2014. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
17. Egyebek

► Horváth Zsolt polgármester: A mai napon megkereste Varga Lajos a Dunavíz Kft.
felszámolója azzal a kéréssel, hogy a Képviselő-testület a 250/2013.(X.29.) határozatát
módosítsa. A határozat 1. pontja alapján 2014. január 01-i fordulónappal végelszámolással
szűnik meg a gazdasági társaság. Ezt a határidőt kéri módosítani 2014. március 01.-re.
Indítványozta a kérelem elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
314/2013.(XII.17.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 250/2013.(X.29.) KT
határozatának 1. pontját az alábbira módosítja:
„
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavíz Kft. 100
%-os tulajdonosa a társaságát 2014. március 01-i fordulónappal végelszámolással
jogutód nélkül megszünteti, hivatkozással arra, hogy a Képviselő-testület a 63/2013.
(III. 26.) KT. határozata alapján a Vízgazdálkodásról szóló 2011. évi CCIX tv., és
annak végrehajtási rendeletei okán a Dunavíz Kft. társasági szerződésben
meghatározott feladata 2013. június 30-al megszűnt. „
Határidő: a végelszámoló értesítésére 2013. december 28.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester, Varga Lajos végelszámoló
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► Takács Zoltán képviselő: Elmondta, a Városfejlesztési Bizottság 2013. december 11-i
ülésén az alábbi három téma vonatkozásában is hozott döntéseket:
- Dunaföldvár, strandfürdő garanciális bejárás: A bizottság javasolja, hogy a
Polgármesteri Hivatal műszaki irodája hívjon összeg garanciális bejárást a
páramentesítő és mennyezet tekintetében.
Gondok vannak a páramentesítő
hatékonyságával.
- Ady Endre út. útépítési ügye: a bizottság egyhangúlag kéri a Hivatal műszaki irodáját,
hogy hívjon össze garanciális bejárást az út állapota miatt, mert az út rövid idő alatt
megrepedezett, nem tudni mi lesz az úttal a télen.
- Viczai Kft. raktár építési ügye: a Viczai Kft. raktárt szeretne építeni a saját ingatlanán.
A bizottság javasolja a Helyi Építési Szabályzat módosítását az előkert elhagyása
tekintetében, mivel a Viczai Kft. területét 3 utca határolja és nincs megfelelő
szabályozás.
► Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A Tavasz utcai közvilágítás vonatkozásában jött
visszajelzés, miszerint jó lett a világítás, örülnek a lakók.
Jól sikerült a Kossuth L. u. 14. szám alatti társasház kövezése. Erről fényképeket küldtek a
lakók és köszönik a Képviselő-testület hozzájáruló segítségét.
►Takács Zoltán képviselő: Mi lesz a sorsa a Kossuth L. u. forgalomlassító ügynek? Érdekli
a lakókat. A Pénzügyi Bizottsági ülésen erről volt szó.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Az akusztikus forgalomlassító elemek ügyében a
kivitelező céggel beszélt. Úgy lehet csökkenteni a zajhatást, hogy a bordák közötti területet
ugyanezzel az anyaggal ki lehet önteni. De ez csak plusz 5 fok felett lehet elvégezni, 60 ezer
forintba kerülne. Ez a legolcsóbb megoldás, ami szóba jöhetne. A borda szélét is ki tudják
tölteni ezzel a műgyantával. Az a kérdés a sofőr észre veszi-e, de a zajhatás az csökken.
Felmerült a zebra kiemelése is. Ezt is csak tavasszal lehetne elvégezni. Ez 1,5 millió + Áfa
összegbe kerülne. Erről tájékoztatta a Pénzügyi Bizottságot. A tavasszal visszatérnek erre.
►Széles János képviselő: Javaslatot tett arra, hogy a Jókai utcában az új rendőrségi épülettől
a gimnázium kézilabda pályája elejéig tegyenek várakozni, megállni tilos táblát. Korlátozzuk
le ezt 40 métert, mert előszeretettel parkolnak oda.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Döntsön úgy a Testület, hogy a volt rendőrségi épület elől
kivehessék a megállni tilos táblát és azt áthelyezzék ide.
Széles János: A kistérségben sikeresen pályázott a Polgárőrség, nyertek 3 millió forintot
térfigyelő rendszerek kiépítésére. Szeretne plusz forrást hozni az OBB-től. Azt szeretné, ha a
város 10-12 térfigyelő rendszerrel legyen behálózva, a rendőrséggel egyeztetett helyeken.
Szeretne majd ehhez önkormányzati támogatást is kérni.
Tóth István képviselő: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen felvetett témát tolmácsolta a Pénzügyi
Bizottság felé. Majd a döntéshez számokat kell látnunk.
Széles János képviselő: Lesz majd árajánlat. Nem milliókról van szó.
Horváth Zsolt polgármester: 2,5 millió forintot beállítottak a 2014. évi költségvetésbe
térfigyelő rendszer kialakításához. A benyújtott pályázatunk nem nyert, de a célforrás a
költségvetésben megvan. Várják a konkrét számokat.
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Takács Zoltán garanciális bejárásokkal kapcsolatos
felvetései vonatkozásában elmondta, hogy ezekkel a kérdésekkel 2014. januárjában tud a
Hivatal foglalkozni.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Írják le, hogy milyen problémák adódtak.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést
17,25 órakor bezárta.
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