Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 658-2/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen volt még: és a csatolt jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Jákli Viktor képviselőt.
Horváth Zsolt polgármester az ülés napirendjére vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:
- A 16. számú napirendi pont keretében szülessen döntés a Művelődési Központ Alapító
Okiratáról is, melyről az írásos anyag a képviselők részére kiosztásra került.
- 27. pont „Egyebek”-ben kerüljön felvételre a „Döntés pályázat benyújtásáról a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalmi Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP02 jelű az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában”című előterjesztés.
Az írásos anyag megküldésre került a képviselők részére.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Szeretné, hogy a zárt ülés 3. sz. napirendi pontjának
megtárgyalása nyilvános ülésen történjen. Miért került ez a téma a zárt ülés napirendjére?
Horváth Zsolt polgármester: Azért, mert kérelmező nem járult hozzá a nyilvános ülésen
történő tárgyaláshoz.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Jelenleg a csónakkikötőt egy civil szervezet használja.
Szeretné, ha nyílt ülésen tárgyalnák meg.
Horváth Zsolt polgármester: Javasolta, vegyék le a napirendről ezt a kérdést.
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Az ügyfél szóban kérte a zárt ülésen történő
tárgyalást. A Testület dönthet arról is, hogy legyen e téma nyilvános ülésen, és dönthet arról
is, hogy leveszi a napirendről.
Horváth Zsolt azt a javaslatot szavaztatta meg, hogy vegyék le a mai ülés napirendjéről az
ügyet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Dr. Hallai Róbert képviselő: Az „ egyebek „-ben hó eltakarítással kapcsolatban szeretne
szólni.
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az ülés napirendjét a módosító indítvánnyal
egyetemben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyvvezető,
a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot valamint az ülés alábbi napirendjét:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulóban történő
megtárgyalása
Tárgyalta: Minden bizottság
4. A helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B., Ügyrendi B., Mezőgazdasági B., Városfejlesztési B.
5. 2014. évi éven belüli folyószámla hitelkeret engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
6. A közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról szóló 12/2012.(VI.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
7. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
8. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
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9. Települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
10. Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. működési célú támogatás kérése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
11. Part-Oldalak Kulturális Egylet támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
12. Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
13. Dunaföldvár, Madocsa és Bölcske Támogató Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodása felülvizsgálatának elmulasztása miatti törvényességi felhívás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
14. Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ 2013. évi munkájáról
● Beszámoló a Tourinform Iroda 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
15. Beszámoló a Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
16. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének és a 2014.évi
beiskolázási tervének valamint Alapító Okiratának jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
17. Beszámoló a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
18. Az óvodai 2014/2015. nevelési év beíratási felhívásának előkészítése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
19. DBM Óvoda és Bölcsőde 2014. évi nyári nyitva tartása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
20. Környezetvédelmi program felülvizsgálata
● Beszámoló a település környezetállapotáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
21. Dunaföldvár közigazgatási területén közvilágítási hálózat kiépítése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
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22. Dunaföldvár Város közigazgatási területén szilárd burkolattal ellátandó földutak
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
23. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
24. A települési roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
25. Paksi út – Fehérvári úti csomópont közlekedésének ügye
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
26. A városközpont parkolási rendjére vonatkozó javaslatok megvitatása
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
27. Egyebek
● Döntés pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalmi

Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Zárt ülésen:
1. Városi kitüntetések adományozása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
2. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javaslata
Várpalota Város Önkormányzatának Társulásból való kilépésével kapcsolatban
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
3. Egyebek

Horváth Zsolt polgármester elmondta még, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester jelezte,
hogy betegsége miatt nem tud részt venni a mai ülésen.
Napirendi

pontok tárgyalása

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 305/2012.(XI.27.),
328/2012.(XII.11.), 338/2012.(XII.18.),19/2013.(I.29.),45/2013.(III.05.), 93/2013.(IV.23.),
94/2013.(IV.23.), 103/2013.(V.06.),105/2013.(V.06.), 133/2013.(V.28.), 158/2013.(VI.25.),
183/2013.(VII.16.), 304/2013.(XII.17.),189/2013.(VII.16.), 196/2013.(VII.16.),
197/2013.(VII.16.),216/2013.(IX.10.),
227/2013.(IX.10.), 289/2013.(XI.26.), 242/2013.(IX.10.),262/2013.(X.29.),
264/2013.(X.29.), 272/2013.(X.29.), 283/2013.(XI.26.),292/2013.(XI.26.),
296/2013.(XI.26.), 302/2013.(XII.17.), 307/2013.(XII.17.),308/2013.(XII.17.), és a
314/2013.(XII.17.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, az Önkormányzat a 2013. évet
hitelfelvétel nélkül teljesítette. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló
7/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulóban történő
megtárgyalása
Tárgyalta: Minden bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta a pénzügyi bizottság javaslatait.
(jegyzőkönyvhöz csatolt külön anyag tartalmazza).
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Elmondta még, a központi költségvetésből származó forrásai a városnak a lakosságszám csökkenése
miatt évről-évre csökkennek. Amennyiben a várost ugyanígy akarjuk működtetni, szükséges saját erőt
biztosítani.
A véglegesen átadott pénzeszközök nagyságát tartalmazó 2.1.9. tábla tartalmazza a civil szervezetek
részére történő pénzeszköz átadást is. Élő szerződése van a városnak a Football Club Egyesülettel,
mely 1.200 e Ft./év összeget jelent. Amennyiben a szerződést nem kívánjuk megszüntetni meg kell
növelni a civil szervezetek támogatási keretét.
A Pénzügyi Bizottság a módosításokkal együtt javasolja elfogadásra a 2014. évi költségvetési
rendeletet-tervezet vonatkozásában hozott határozatot.
Tóth István elnök, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az Ügyrendi Bizottság javaslatát.
(jegyzőkönyvhöz csatolt külön anyag tartalmazza). A bizottság a javaslatokkal egyetemben
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság
javaslatát. (jegyzőkönyvhöz csatolt külön anyag tartalmazza).
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság javaslatát.
(jegyzőkönyvhöz csatolt külön anyag tartalmazza).
Javasolta még, hogy az előterjesztés indokolásából a „Kiadások” 1. pontjából a személyi juttatásokból
maradjon kis a „A polgármester és a Képviselő-testület tiszteletdíját a 2013. évi szinten terveztük.”
mondat.
Horváth Zsolt polgármester: Kiveszik ezt a mondatot.
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet. A bizottságnak módosító javaslata nem volt.
Széles János képviselő: Az utak felújítására fel lehet használni a 150 milliós tartalékot.
Jákli János képviselő: A 150 milliós tartalék csak abban az esetben áll fenn, ha a 210 millió forint
fejlesztési hitelhez engedélyt kapunk. Ha nem kapjuk meg a hitelt, akkor 40-50 milliónyi fejlesztési
tartalékunk marad.
Tóth István képviselő: Óvatosan építsék az utcákat, mert jó lenne, ha ebből a pénzből maradna
tartalék. Szükség van az útépítésre, de nagyobb értéket tudtunk volna teremteni, ha a pénznek a nagy
része meg maradt volna önerőnek.
Széles János képviselő: A 22. sz. napirendi pontban felsorolt 22 utca kivitelezése még tervezési
szinten sincs.
Horváth Zsolt polgármester: A tervezésnek, az engedélyezésnek és a kivitelezésnek itt van az ideje
az utcák vonatkozásában. Fontossági sorrend alapján írták össze az utcákat. Erről majd a 22. sz.
napirendnél részletesen beszélnek.
Horváth Zsolt polgármester külön-külön szavaztatta meg a bizottságok által javasolt a költségvetési
rendelete-tervezetre tett alábbi módosító javaslatokat.
1./ A költségvetési rendelet-tervezet 3 §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel:
(4). A 2.1.2. számú melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási,felújítási
tételek (kivéve az EU-s forrásból megvalósulókat) nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön
Képviselő-testületi döntés alapján, ha a kormányzati engedély hiányában a betervezett hosszúlejáratú
kedvező kamatozású beruházási hitelt az önkormányzat nem tudja felvenni.
Szavazati arány: 8 igen egyhangú szavazat.
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2./A költségvetési rendelet-tervezet 13 § (6) bekezdése a dunaföldvári közalkalmazottak cafatéria
juttatásai 8.000 Ft/hó/fő –re változzon Erzsébet utalvány formájában. Az intézmények kedvezményes
étkezési lehetősége terjedjen ki a Művelődési Ház és Könyvtár, az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal- dolgozói részére is.
Szavazati arány: 8 igen egyhangú szavazat.
3./ A költségvetési rendelet-tervezetben a 13§ (7) bekezdés csak akkor maradjon hatályban, ha a
Kormány havi 2 alkalomnál több készpénzfelvételt nem tesz ingyenessé.
Szavazati arány: 6 igen. 1 nem szavazat, 1 tartózkodás.
4./ A Képviselő-testület önkormányzati személygépjármű vásárlását támogatja, de konkrét javaslatot
kér a típusára vonatkozóan.
Szavazati arány: 7 igen 1 nem szavazat.
5./ A 2.1.2. mellékleten lévő felhalmozási kiadások közül kéri kivenni a 2 db LEADER pályázatot
(Tájház,Műv.Központ belső felújítása) és a BM rendelet szerinti térfigyelő rendszert, melyek önereje
összesen 4580 e Ft , és helyette a saját erőből megvalósuló felhalmozási kiadások közé beépíteni egy
Térfigyelő rendszert 4.500 e Ft önerővel.
Szavazati arány: 7 igen, 1 tartózkodás.
6./ Kéri a Képviselő-testület a 2.1.9. számú működési célú pénzeszközátadásokból a civil szervezetek
részére átadott keretet 1.100 e Ft-tal megemelni.
Szavazati arány: 8 igen egyhangú szavazat.
7./ A 2.1.9. sz. mellékleten szereplő Futball Klub Egyesület támogatását kéri 1.200 e Ft-tal
megemelni, s ezáltal a civil szervezetek támogatási keretét is megemeli.
Szavazati arány: 1 igen, 1 nem szavazat.
Horváth Zsolt polgármester a módosításokkal egyetemben megszavaztatta a 2014. évi költségvetési
rendelet-tervezet módosítására tett határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendelet-tervezetét I. fordulóban megtárgyalta.
Megismerve az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és bizottságainak kialakított álláspontját,
a rendelet-tervezetet II. fordulóban való továbbtárgyalásra javasolja és elfogadja az alábbi
módosítások beépítésével:
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1./ A költségvetési rendelet-tervezet 3 §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel:
(4). A 2.1.2. számú melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási,felújítási
tételek (kivéve az EU-s forrásból megvalósulókat) nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön
Képviselő-testületi döntés alapján, ha a kormányzati engedély hiányában a betervezett hosszúlejáratú
kedvező kamatozású beruházási hitelt az önkormányzat nem tudja felvenni.
2./A költségvetési rendelet-tervezet 13 § (6) bekezdése a dunaföldvári közalkalmazottak cafatéria
juttatásai 8.000 Ft/hó/fő –re változzon Erzsébet utalvány formájában. Az intézmények kedvezményes
étkezési lehetősége terjedjen ki a Művelődési Ház és Könyvtár, az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal- dolgozói részére is .
3./ A költségvetési rendelet-tervezetben a 13§ (7) bekezdés csak akkor maradjon hatályban, ha a
Kormány havi 2 alkalomnál több készpénzfelvételt nem tesz ingyenessé.
4./ A Képviselő-testület önkormányzati személygépjármű vásárlását támogatja, de konkrét javaslatot
kér a típusára vonatkozóan.
5./ A 2.1.2. mellékleten lévő felhalmozási kiadások közül kéri kivenni a 2 db LEADER pályázatot
(Tájház,Műv.Központ belső felújítása) és a BM rendelet szerinti térfigyelő rendszert, melyek önereje
összesen 4580 e Ft , és helyette a saját erőből megvalósuló felhalmozási kiadások közé beépíteni egy
Térfigyelő rendszert 4.500 e Ft önerővel.
6./ Kéri a Képviselő-testület a 2.1.9. számú működési célú pénzeszközátadásokból a civil szervezetek
részére átadott keretet 1.100 e Ft-tal megemelni.
7./ A 2.1.9. sz. mellékleten szereplő Futball Klub Egyesület támogatását kéri 1.200 e Ft-tal
megemelni, s ezáltal a civil szervezetek támogatási keretét is megemeli.
Határidő: 2014. március 04-ei Kt. ülés
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
4. A helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B., Ügyrendi B., Mezőgazdasági B., Városfejlesztési B.
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, Takács Zoltán és Jákli Viktor képviselő 2013.
novemberében kérelmet adott be az adórendelet módosítása iránt.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy ne
változzon az adórendelet. A telek fogalma körül zajlik továbbra is a vita. Jogszabályi változások
lehetővé tették, hogy az 1 ha alatti telek, - amennyiben a földhivatalnál telekként van nyilvántartva és
az adózó igazolja, hogy használja - mentesül az adófizetés alól. Még nem tudjuk ki a szakigazgatási
szerv, aki az igazolást kiadja. Maradjon így az adórendelet, ahogy van.
Horváth Zsolt polgármester: A szakigazgatási szerv a falugazdász lesz.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: E bizottság véleménye megegyezik a
Pénzügyi Bizottság álláspontjával.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Dunaföldváron kommunális adó van,
telekadó nincs. A kormány a telekadót törölte el 2014. január 1-től. Ha módosulna az adórendelet az
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pozitív döntés lenne. Nem érti miért volt fontos december 6-án kiküldeni közel 500 dunaföldvári
lakosnak visszamenőleg két évre a kommunális adó befizettetni?
Igaz, a benyújtott beadványát időközben visszavonta, de át kellene gondolni még egyszer. Csak 2014.
évre esne ki ezek után a telkek után a kommunális adó.
A bizottság azt javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ne módosítsa az adórendeletét.
Azt a tájékoztatást a lakosságnak meg kell adni, hogy ami eddig is a rendeletünkben benne volt 50 %os kedvezmény, aki befizette 2 évre visszamenőleg a kivetett adót, azoknak is joguk lesz ezt a
kedvezményt igényelni. Aki befizette 10 e forintot visszakap, aki nem fizette be annak csak 10 e
forintot kell fizetnie. Ez a kedvezmény lehetne akár 100 %-os is.
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság nem ért egyet az
előterjesztettekkel. Az eredeti képviselői indítványt támogatta 2:1 arányban. Több jogászt is
megkérdeztek, többségük úgy nyilatkozott, hogy a telekadó mentessége nem terjed ki a kommunális
adóra.
Abban az esetben, ha a tulajdonos nem bejegyzett mezőgazdaságit termelő, akkor nem tudja
leigazoltatni, hogy mezőgazdasági termelés alatt ál a terület. Ha csak saját részre termel, mert a
főállása miatt nem lehet őstermelő, akkor sem tudja igazolni, hogy a területe mezőgazdasági
hasznosítás alatt áll. A teljes területnek mezőgazdasági művelés alatt kell állnia, ha már van benne egy
kocsibejáró, már nem mentesülhet az adó alól. Az igazolást évente kell benyújtani, de nem tudják
mennyi lesz az eljárási illeték. Lehet, hogy nem éri majd meg a mentességet kérni.
Kéri a Testületet, hogy az eredeti indítványt támogassa. Az előterjesztett 3 változat egyike sem
egyezik meg az indítvánnyal.
Horváth Zsolt polgármester: Úgy tudja, hogy az igazolásért nem kell fizetni. Az adórendeletünk
mind az 50 %-os mint pedig a 100 %-os kedvezményt is tartalmazza.
Ocsovai Jánosné vezető főtanácsos, adócsoport: A probléma onnan adódik, hogy a helyi adóban a
kommunális adó, az építményadó és a telekadó az, amit helyi adóztatás alá lehet vonni. A telek- és
építményadónál vannak konkrét szabályok rögzítve, a kommunális adónál visszautalnak erre. A
telekadó szabályinál van rögzítve az, hogy teleknek mi minősül. A kommunális adónál a telkekre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Problémát jelentett, hogy a telkek nagy részénél
mezőgazdasági művelés folyik és, hogy erre ne kelljen adót fizetni, erre találta ki a jogalkotó azt,
hogy mentességként az 1 ha-nál kisebb mezőgazdasági művelés alatt álló területeket igazolás
mentesíthető az adófizetés alól. Úgy tudjuk, hogy ez külön költséggel nem jár, de utánajárással viszont
jár. A beadványban szerepelt, hogy a kicsi területek és a villamosenergiával el nem látott területek
legyenek mentesek, A Képviselő-testület korábbi döntésével úgy határozott, hogy ezeket 50 %-ban
mentesíti, amely a rendeletben a mai napig benne van.
Nem egyértelmű, hogy az a bizonyos kedvezmény automatikusan alkalmazható vagy nem. Az ülés
előtt kiosztásra került a képviselők részére egy rendelet-módosítási javaslat.
Nincs akadálya, hogy visszafizessék a már befizetett adót.
Aki eddig még nem vette igénybe a kedvezményt, az a műszaki irodára bejön és kiadják az igazolást,
Ennek az igazolásnak nincs illetéke és nem jogvesztő. Az igazolás alapján a mentességet
visszamenőleg meg tudjuk adni.
Takács Zoltán képviselő: A Kormányhivatal álláspontja szerint a pozitív diszkriminatív döntést meg
lehet hozni.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Takács Zoltán képviselő adóztatásra vonatkozó
megjegyzését visszautasítja. A hivatal kiveti azt az adót, amit ki kell vetni és beszedi azt, amit be kell
szedni. Jogszerűtlenül senki nem adóztattak. Akik most kapták meg az adókivetésüket, sajnos már
több éve nem fizettek adót, most került sor arra, hogy ezeket felderítsék. Elhiszi, hogy karácsony előtt
ez probléma volt, de akinek ingatlana van azzal teher is jár.
Ismertette a kiküldött anyagokat, a három döntési lehetőséget.
Ülés előtt kiosztásra került egy új rendelet-tervezet. Ismertette azt.
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Széles János képviselő: Jelenleg Dunaföldváron nincs falugazdász. Akinek őstermelői igazolványa
van, azokat fogadja el az adócsoport és ne kelljen ide-oda járkálni igazolásért, mert a betétlapban
benne van a kiegészítés.
Horváth Zsolt polgármester: A falugazdász szolgálat január 1-től átalakulóban van. Jelen tényleg
nincs falugazdász a városban. Egyeztetett már az Agrárkamarával. A helyet továbbra is biztosítjuk.
Február közepén lesz falugazdász.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A ma kiosztott 4. sz. javaslatot azért készítették, hogy
pontosabb legyen a fogalom. Bárhogy dönt a Testület, visszamenőleg ne döntsön.
Horváth Zsolt polgármester: A mentességek nem automatikusan járnak, azok igénybe vételéhez az
igazolásokat be kell szerezni.
Jákli Viktor képviselő: A képviselői indítványaik arra irányultak, hogy ne „túráztassák” az adózókat,
ne kelljen ennyi felé szaladgálni.
Horváth Zsolt polgármester: Itt helyben nem tudják eldönteni, kié adóköteles, kié nem. A törvény
szerint, amit meg tudtunk tenni azt megtettük, betettük az adórendeletbe a mentességet. A
tulajdonosnak be kell jönnie az igazolásért a kedvezmények igénybe vételéhez.
Jákli Viktor képviselő: Vannak olyan esetek, amikor a falugazdász nem tudja kiadni az igazolást,
mert az illető nem őstermelő, nem vállalkozó. Ha elfogadnák az eredetileg tett indítványukat,
mindezektől az ingatlantulajdonosok mentesülnének. Házon belül el lehetne dönteni, hogy az illető
adóalany vagy nem.
Ocsovai Jánosné: Ehhez a mentességhez nem kell őstermelőnek lenni.
Célszerű beemelni a
rendeletbe azt, amit a 4. javaslat tartalmaz, hogy mindenki lássa, hogy milyen mentességeket vehet
igénybe.
Horváth Zsolt polgármester az előterjesztett 4 javaslatról szavaztatott külön-külön.
Szavazás eredményei:
1. javaslat, határozati javaslat (1): 3 igen 5 nem szavazat.
2. javaslat, rendelet tervezet (2): 2 igen, 6 nem szavazat.
3. javaslat, rendelet tervezet (3): nem támogatta senki.
4. javaslat, rendelet tervezet (4): 6 igen szavazat, 2 tartózkodás.
Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy a mai ülésen kiosztott rendelet tervezet került
elfogadásra.
Az alábbi rendelet született:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli Viktor és Takács Zoltán képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 5 fő képviselő és a
polgármester.
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5. 2014. évi éven belüli folyószámla hitelkeret engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. A Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 150.000 e Ft.
éven belüli folyószámla hitelkeret felvételét engedélyei a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezettől.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

6. A közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról szóló 12/2012.(VI.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. Elmondta az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Más hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezet az
előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete
a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról szóló
12/2012.(IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.

7. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
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Horváth Zsolt polgármester e napirend vonatkozásában átadta az ülés vezetését Jákli János
képviselőnek a Pénzügyi Bizottság elnökének és egyben bejelentette, hogy érintettsége miatt nem
szavaz az előterjesztésről.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság javaslatát, miszerint a
polgármester illetménye 2014. január 01-jétől a jegyzői illetményével megegyező legyen 10 e forintra
kerekítve.
Javaslatot tett arra, hogy Horváth Zsolt polgármester illetménye 2014. január 1-jétől 460.000.- Ft./hó
legyen, költségtérítése pedig 92. 000.- Ft./hó.
Megszavaztatta ezt a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag (Horváth Zsolt polgármester érintettsége miatt
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

6/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.01.01-től
a.) Horváth Zsolt polgármester illetményét:

460.000.- Ft/hó összeggel állapítja meg.

b.) Horváth Zsolt polgármester költségátalányát: 92.000.- Ft/hó összeggel állapítja meg.
Határidő: 2014.02.20.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Horváth Zsolt polgármester visszavette az ülés vezetését.
Visszajött az ülésterembe Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.

8. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy
változatlanul maradjon az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta ezt a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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7/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 01. 01-től
1. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester tiszteletdíját: 173.900.- Ft/hó összeggel állapítja
meg.
2. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester költségátalányát: 26.085.- Ft/hó összeggel állapítja
meg.
Határidő: 2014.02.28.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

9. Települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a
képviselők tiszteletdíja ne változzon 2014. január 01-től.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.01.01-től nem változtatja
meg a 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 2013.02.01-től hatályos 59. §-ában
megállapított 1.8 szorzószámot.
Határidő: 2014.02.28.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Szünet volt.
Visszajött az ülésre Takács Zoltán képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
10. Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. működési célú támogatás kérése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette a beadványt. A bizottság
egyhangúlag támogatta a támogatás biztosítását, hogy a cég működőképessége fennmaradjon.
Kiss Lajos Csaba képviselő: A Zrt. Felügyelő Bizottsági ülésén vázlatos költségvetési koncepciót is
tárgyaltak. Ami a költségvetésbe be van állítva, biztosan nem lesz elég az idei évre. A cég vezetője 16
milliós összeget számolt az idei évre a működési hiányt fedezni. Az idei évben csökkentő tényezőként
jöhet be, hogy Pakson az új fürdőben megnyílnak a gyógyszolgáltatások, ami rövid ideig visszavetheti
a fürdőnk forgalmát. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatta, hogy 5 millió forintot a működési
támogatásból előlegként a Zrt részére biztosítson a Képviselő-testület.
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Elmondta, a bevételeiket a 2013. évi tapasztalatok
alapján nem tudják növelni, ugyanis a kapacitás a maximumot elérte. Akármennyire is igyekeznek,
hogy a paksi fürdő ne vigye el a forgalmat, az újdonság varázsa eleinte forgalomcsökkenést
eredményezhet a mi fürdőnknél.
A kiadási oldalon vannak olyan kötelezettséget, amelyek. minden évben megjelennek.
Ha a párátlanító berendezés nem működnek, akkor 10 éven belül elamortizálódna az épület. Évi plusz
30-40 ezer KW az ára annak, hogy ez az épület normál amortizációs szinten fog elhasználódni.
A 2013-as évben 4 millió forint plusz bevételre sikerült szert tenni, még úgy is, hogy januárban és
februárban zárva volt a fürdő. Ez a 4 millió forint fedezni fogja a tavalyi megemelkedett
áramfogyasztást.
Beszereztek egy új tangentor kádat, mert a régi már használhatatlan lett.
A 2014-es évhez úgy érkeztek, hogy nincs egy forintjuk sem. A téli hónapokban a kiadás mindig több,
mint a bevétel.
Azért kérte ezt az összeget, hogy ne legyen a cégnek likviditási problémája.
Széles János képviselő: Megjegyezte, a fürdő fenntartására csak ráfizetünk. Csak pumpáljuk bele a
pénzt. Be kellene zárni a fürdőt, mert nem gazdaságos. Már januárban kell a cégnek az 5 millió forint.
El kell gondolkodni, meddig érdemes fenntartani.
Tóth István képviselő: Szeretné egyszer a fürdő költségvetését úgy látni, hogy mennyi volt a
ráfordítás a fürdőre és mennyi a kempingre. Lehet, ha levesszük a kempinget, már kevesebb a hiány. A
kempingbe még invesztálni kellene 5 millió forintot. A kemping ilyen színvonalú szolgáltatása ma
Magyarországon nem eladható. A kempinget kell-e üzemeltetni?
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Pakson várható nagyberuházás során várható, hogy a
kempinget is hasznosítani lehet.
A kempingen csak szintfenntartó beruházást végeztek. 2013. évben a forgalom a 2012.évihez volt
hasonló.
A fürdőhöz ragaszkodnunk kell, szükség van rá. Van más intézmény is, ami nem produkál hasznot és
mégsem zárjuk be. Ne a bezárás legyen a cél. A dunaföldvári gyógyvíz országos hírű.
Most kell megfizetnünk a fürdő régi üzemeltetői felelőtlen gazdálkodását.
Takács Zoltán képviselő: A Kormány szándéka, hogy minden járásszékhelyre tanuszoda épüljön.
Ezért kellene megcélozni a városnak a mindennapos testnevelés miatt egy tanuszoda építését.
A kempinget addig életben kellene tartani, amíg az atomerőműnél az építkezés el nem kezdődik. Az
építkezésnél 6-8 ezer ember fog dolgozni. Biztosan igény lesz rá.
Tóth István képviselő: Ő eddig is kiállt amellett, hogy a fürdőnek léteznie kell. Ráköltöttünk 60
millió forintot, ezáltal kulturáltabb lett.
Az előző tulajdonos 15-16 millió forint tagi kölcsönt vallott be. Ez a szám közel sem ennyire szép.
Azzal kell szembenéznünk, hogy egy önkormányzati intézmény nem tudja úgy üzemeltetni, mint egy
magánszemély. Szerinte nem hibázott a Képviselő-testület, amikor a fürdő megvásárlása mellett
döntött. A félrevezetés levét isszák most.
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Dr. Hallai Róbert képviselő: Bizonytalan, hogy a paksi beruházáshoz a mi kempingünket fogják
használni a dolgozók elszállásolására.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester ismertette és megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Zrt. részére 5.000.000.- Ft. működési célú támogatást nyújt a 2014. évre
várható, - a város 2014. évi költségvetési rendeletében elfogadásra kerülő - működési célú
támogatás összegéből.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

11. Part-Oldalak Kulturális Egylet támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolta támogatni a
kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Part-Oldalak Kulturális Egylet
(Dunaföldvár, Ifjúság tér 2/E 3/4.) részére 999.990.- Ft. működési célú támogatást nyújt
legkésőbb 2014. december 31-ig történő visszatérítési kötelezettséggel.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Széles János képviselő kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
12. Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos beadvány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a beadványt. A bizottság
arra az álláspontra helyezkedett, hogy csak a lezárt Jobbágyhősök utcai temetőben az elvadult, bokrok,
fák irtására biztosítson az önkormányzat közmunkásokat szükség szerinti létszámban és időtartamra.
Az egyéb kéréseket nem támogatta.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: E bizottság is ugyanezen a
véleményen van. Az úthálózat rendbetételét oldja meg az üzemeltető.
Tóth István képviselő: Úgy gondolja, hogy a temetők rendezettsége 2005. óta nem javult.
Másik üzemeltető akkor fog jelentkezni, ha ki lesz írva a pályázat. Jó lenne, ha akkor az önkormányzat
is beleszólhatja az üzemeltető kiválasztásába.
Jákli Viktor képviselő: Az igaz, hogy a szolgáltatási díjak szubjektívak, akinek ki kell fizetni, annak
soknak tűnnek. Más településeken hozzájárul az önkormányzat a temetők fenntartásához,
Dunaföldváron ilyen nincs. A temetői díjak a dunaföldvári fizetésekhez magasak, ezzel egyetért.
Véleménye szerint az nem kivitelezhető, hogy ne a tulajdonos szavazzon az üzemeltetőre.
Mindenképpen az egyház fogja eldönteni, hogy kinek adja. Az önkormányzat jelentkezhet
fenntartónak és ezáltal olcsóbbá teheti a temettetést.
A Mezőgazdasági Bizottsági ülésen javasolta, hogy a Jobbágyhősök utcai lezárt temető kegyeleti
parkká tételét támogatta, ebben az önkormányzat segítséget nyújthatna, pályáztatás, egyéb területen.
Horváth Zsolt polgármester: 2013. novemberében ültek le háromoldalú egyeztető megbeszélésre a
katolikus egyház képviselőivel. Elmondta a megbeszélésen, hogy olyan papírt szeretne látni, hogy
önmérsékletet tanúsít maga a vállalkozó is és a katolikus egyház is, Akkor lehet arról beszélni, hogy
az önkormányzat hogyan, milyen módon tud részt vállalni a temetők rendezésében. Azt várta, hogy
áttekinti a MŰDEKOR Kft. a temetések költségeit és milyen engedményeket tudnak tenni.
A világi képviselőkkel folytatott megbeszélés után, azt mondták, hogy egyeztetésük eredményét elénk
fogják tárni. Ennek folyamodványakért érkezett ez a beadványuk. Ebből hiányolja azt, hogy miként
lehetne a temetési költségeket csökkenteni.
A Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság javaslata helytálló.
Az nem igaz, hogy az önkormányzat nem segíti az egyházközösségeket.
A világi vezetésnek is jobban kellene
kiaknáznia a pályázati lehetőségeket és jönni az
önkormányzathoz segítségért.
Jákli Viktor képviselő: Az egyházközség a pályázatokat figyeli. A település lakosságszámától is függ
a pályázati lehetőség. A múlt évben egy pályázatot adott be az egyház a plébánia felújítására, de ez a
pályázat nem nyert.
Horváth Zsolt polgármester az elhangzott vélemények alapján szavaztatta meg az alábbi határozatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvári
Római Katolikus Plébánia temetőkkel kapcsolatos támogatási kérelmét és úgy határozott,
hogy a Dunaföldvár, Jobbágyősök utcai lezárt temető rendbetételéhez biztosít közmunkásokat
a Plébánia Hivatallal történő előzetes egyezetések alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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13. Dunaföldvár, Madocsa és Bölcske Támogató Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodása felülvizsgálatának elmulasztása miatti törvényességi felhívás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta az előterjesztésben leírtakat. A
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy nincs szükség a társulásra.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális Bizottság elnöke: Nem irigylésre méltó a
társulás helyzete, ennek ellenére úgy néz ki, hogy az idei évben még tudni fog működni. A bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Horváth Zsolt polgármester: Remélte, hogy a Máltai Szeretetszolgálat a szolgáltatások szűkítése
nélkül és az állami források maximális hozzákapcsolásával tudja továbbra is folytatni a munkáját.
Abba nincs az önkormányzatnak beleszólása, hogy az állami normatívák csökkenése mennyire
befolyásolja a szolgálat működését, ez tőlünk függetlenül és más csatornákon folyik. A társulás
megszüntetését egyeztették a pécsi központtal.
Lipták Tamás a Támogató Szolgálat szolgálatvezetője: Reméli, hogy a szolgálat szolgáltatásait
nem kell csorbítani és továbbra is el tudják látni feladataikat. Igaz, hogy évről évre csökkenek azok az
állami források, amiből gazdálkodhat a szolgálat.
Ha beadnak pályázatot, akkor az önkormányzat mögé áll-e?
Horváth Zsolt polgármester: Ehhez látni kell a pályázatot. Azt tudjuk garantálni, hogy a Duna u. 13ban működik továbbra is a szolgálat. Nem változik semmi.
Jákli János képviselő: Javasolta, ha a jövőben a szolgálat pályázni kíván, akkor kérje az
önkormányzat támogatását.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Aljegyző kollégája azt javasolja, ha megszűnik a társulás,
akkor rögzítsék a határozatban az is, hogy az ellátási szerződés is megszűnik 2013. december 31-el.
Véleménye az, ha megszűnik a társulás, akkor automatikus az ellátási szerződés is megszűnik, de,
hogy ne legyen ez vita, írják bele a határozatba.
Jákli Viktor: Elmondta, a szolgálat működése fontos a dunaföldvári embereknek. Részt vesznek a
betegek ellátásában, szállításában. Az önkéntes Málta és a szolgálat együttműködése töretlen, egymást
segítve dolgoznak egyazon célért. Megköszönte Lipták Tamásnak a szolgálat munkáját.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a
határozati javaslat 1./ pontjába kerüljön rögzítésre, hogy az Ellátási Szerződés is megszűnik.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

12/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei
Kormányhivatal 2013. november 28-án kelt XVII-B-22/1244-1/2013. számú a Dunaföldvár,
Madocsa és Bölcske Támogató Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodása felülvizsgálatának elmulasztása miatt törvényességi felhívását és az alábbi
döntést hozza:
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1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2007.
január 1. napjával létrehozott Dunaföldvár, Madocsa és Bölcske Támogató Szolgálat
Intézményfenntartó Társulást 2013. december 31-el megszünteti, ezzel egyidejűleg a
Társulással kötött, 2006. február 10-én kelt, 1819-5/2006. számú Ellátási Szerződést is
megszünteti 2013. december 31-el.
2./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat területi régiója és a Támogató Szolgálat valamennyi
munkatársának megköszöni eddigi sikeres tevékenységét Dunaföldvár területén és további
eredményes munkát kíván.
3./ A Támogató Szolgálat részére a Képviselő-testület 2014. január 01-től is biztosítja
(határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel ) a Duna u. 13. szám alatti nappali ellátást
nyújtó intézmény épületében az irodahelyiséget bérleti díj megfizetésének mellőzésével, a
rezsiköltség megtérítése mellett.
Határidő: a határozat közlésére 2014. január 29.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
14. Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ 2013. évi munkájáról
● Beszámoló a Tourinform Iroda 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális Bizottság elnöke: Részletes beszámolót
nyújtott be az intézmény igazgatója. A bizottság elfogadásra javasolta. A bizottság megfogalmazta,
hogy az egyszerű emberek számára is legyen olyan előadás amelyre szíves eljönnek és jól
szórakoznak.
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Elmondta, nagyon sokan használják az épületet. Az
épület tényleg megérett arra, hogy infrastrukturálisan kezdjünk vele valamit. Elérkezett az épület a
teljesítő képességének határáig. El kell gondolkodni azon, ilyen igénybe vétel és lakossági igény
mellett, a mostani kornak megfelelő helyet kell biztosítani arra, hogy ez a nagyon sok minden
továbbra is kapjon helyet az intézményben.
Ebben az évben is szeretnének pályázni a nagyrendezvényekre.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a
Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2014.(I.28.) KT
határozat
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ
igazgatójának beszámolóját a Városi Művelődési Központ és Dunaföldvári Tourinform Iroda
2013. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: a 2014. január 31.
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester, Pataki Dezső – igazgató
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Takács Zoltán képviselő kiment az ülésről, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.
15. Beszámoló a Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális Bizottság elnöke: A beszámolót megtárgyalta
a bizottság, azt elfogadásra javasolta.
Tomon Adrienn könyvtár vezető: Mindent leírt a beszámolójában, azt kiegészíteni nem kívánja.
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:

14/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berze Nagy Ilona Városi
Könyvtár könyvtárvezetőjének beszámolóját a könyvtár 2013. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester
Tomon Adrienn – megbízott könyvtárvezető

16. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének és a 2014.évi
beiskolázási tervének valamint Alapító Okiratának jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális Bizottság elnöke: Koncepció szintjén tudta a
bizottság megtárgyalni az anyagokat, azokat kiegészítve került már a Képviselő-testületi ülésre
kiküldésre az új anyag. A bizottsági ülésre beterjesztett anyagokat a bizottság elfogadásra javasolta.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Az intézmény SZMSZ-ét átnézték, egyeztették
pontosították a bizottsági ülés után, ez az anyag került a képviselők elé. A tegnapi napon kiküldtük a
képviselők részére az alapító okirat módosítására vonatkozó anyagot is. Javasolta elfogadásra.
Horváth Zsolt polgármester az előterjesztett dokumentumok elfogadásáról szavaztatta a képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
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15/2014.(I.28.) KT
határozat
1. A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja a melléklet szerint.
2. A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár 2014. évi Beiskolázási tervét jóváhagyja a melléklet szerint.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
És

16/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Visszajött az ülésre Széles János és Takács Zoltán képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a
polgármester.

17. Beszámoló a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális Bizottság elnöke: Sokat dolgoztak azon, hogy
megmaradjon az intézmény, át tudjon alakulni és a megfelelő formában működjön. Új vezetője lett az
intézmények. Az átalakítás sikerült. A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.
Jenei Judit a Napsugár intézmény vezetője: A beszámolójához hozzáfűzni valója nincs.
Horváth Zsolt polgármester: Kérte az intézmény vezetőjét, adjon tájékoztatást a demens részleg
átköltöztetéséről.
Jenei Judit a Napsugár intézmény vezetője: Elmondta, sikeres lett az átalakítás. 2013. december 30án megkapták az új működési engedélyt határozatlan időre. Mindenki át van költöztetve és át is adták
a Hunyadi park. 4. sz. alatti ingatlant az önkormányzatnak.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a
Testületet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
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17/2014.(I.28.) KT
határozat
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális
Intézmény 2013. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester
Jenei Judit – intézményvezető
Jákli Viktor képviselő kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
18. Az óvodai 2014/2015. nevelési év beíratási felhívásának előkészítése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiment az ülésről Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolt.
Ismertette a beíratások időpontjait.
Horváthné Támer Ilona: Hozzátette, az EMMI rendeletben meghatározott időintervallumon belül a
legkorábbi időszakot választották a beíratás időpontjainak.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint nevelés intézmények gesztor
fenntartója – az óvodás gyermekek beíratásának időpontját a 2014/2015. nevelési évre az alábbiak
szerint határozza meg:
Az óvodai beiratkozás ideje a 2014/2015. nevelési évre:

Dunaföldváron
2014. április 22-24. (kedd, csütörtök)
8 – 12 óra
13 – 17 óra
Helye: Dunaföldvár, Jókai utca 7. sz. óvodaépület.
Bölcskén
2014. április 23-24. (szerda, csütörtök)
8 – 12 óra
13 – 17 óra
Helye: Bölcske, Paksi utca 21. sz. óvodaépület.
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Madocsán
2014. április 23-24. (szerda, csütörtök)
8 – 12 óra
13 – 17 óra
Helye: Madocsa, Paksi utca 19. sz. óvodaépület.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Horváthné Támer Ilona
Igazgató

19. DBM Óvoda és Bölcsőde 2014. évi nyári nyitva tartása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális Bizottság elnöke: Ismertette településenként
az óvodák nyári nyitvatartási időpontjait. A bizottság elfogadásra javasolta.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó - megtárgyalta a D-B-M
óvodák és bölcsőde 2014. évi nyári nyitva tartásáról szóló előterjesztést.
Az óvodák és bölcsőde nyári nyitva tartása tárgyában az igazgató asszony által benyújtott
tervezetet jóváhagyja.
Ennek megfelelően az óvodák és bölcsőde nyári nyitva tartása a következők szerint alakul a 2014.
évben:
Dunaföldváron
Eszterlánc Óvodai Tagintézmény:
Időpont:
2014. július 4-ig:
2014. július 7 - augusztus 1-ig:
2014. augusztus 4 - 22-ig:
2014. augusztus 25 - 29-ig:
Lajos utcai
2014. szeptember 1-től:

Óvodák nyitvatartási ideje:
- minden óvoda nyitva
- Jókai utcai óvoda
- Kossuth Lajos utcai óvoda
- az óvodák zárva tartanak (igény szerint ügyelet: Kossuth
óvoda)
- minden óvoda nyitva

Az ügyelet alatt az ügyeletes óvoda nyitva tartása: 5.30-17.00-ig.
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Bölcskén
Bölcskei Óvodai Tagintézmény:
Időpont:
2014. augusztus 1-ig
2014. augusztus 4 -22-ig:
2014. augusztus 25-től:

Óvoda nyitvatartási ideje:
- teljes nyitvatartási idő
- zárva (nyári nagytakarítások)
- teljes nyitva tartás
Madocsán

Kölyökkuckó Óvodai Tagintézmény:
Időpont:
2014. július 4-ig
2014. július 7-től július 25-ig
2014. július 28 - augusztus 1-ig:
2014. augusztus 4-től:

Óvoda nyitvatartási ideje:
- teljes nyitvatartási idő
- zárva (nyári nagytakarítások)
- ügyelet
- teljes nyitvatartási idő

Bölcsődei Tagintézmény nyári nyitvatartási ideje:
Időpont:
2014. július 11-ig:
2014. július 14 - augusztus 1-ig:
2014. augusztus 4-től:

- teljes nyitvatartási idő
- zárva (nyári nagytakarítások)
- teljes nyitvatartási idő

Határidő: 2014. február 15. (a közzétételre)
Felelős: Horváthné Támer Ilona igazgató

20. Környezetvédelmi program felülvizsgálata
● Beszámoló a település környezetállapotáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megismerte ezt a
terjedelmes anyagot, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt.
Visszajött az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Azt gondolja, hogy egy programnak a helyzetelemzés terén kicsit
részletesebbnek kellene lennie. Nagyon általános anyag.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Tájékoztatásul elmondta, ahogy az időjárás megengedi
megnyílik a volt Szinkron Tüzép területén az inert hulladéklerakó telep. Az engedélyek megvannak. A
hulladék lerakásáért díjat kell fizetni. A házbontásból származó anyagokat lehet odaszállítani.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatokat.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:

20/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és
úgy határozott, hogy a 141/2000.(X.31.) KT. számú határozatával elfogadott Dunaföldvár
Város Települési Környezetvédelmi Programjának 2013. decemberében történt
felülvizsgálatát elfogadja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
És

21/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdésének e)
pontja értelmében Dunaföldvár Város környezeti állapotát megfelelőnek tartja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

21. Dunaföldvár közigazgatási területén közvilágítási hálózat kiépítése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a közvilágítás kiépítését a
Diós u, Solti út, Rizling u., 6-os melletti kerékpárút vonatkozásában javasolja és a Munkácsy u.
elejére javasolt 3 db. világító testet elhelyezni.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság a Diós, Solti őt, 6-os út
melletti kerékpárút, a Rizling utcákban támogatja a közvilágítás kiépítését. Plusz igényként a
Munkácsy utcát felvették 2 db. közvilágítási oszlop kiépítésével.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat szerinti utcákban a közvilágítás
kiépítését, valamint a bizottságok által tett módosító javaslatot.
Szavazás eredménye:
-

Dunaföldvár, Diós u. :
8 igen egyhangú szavazat,
Dunaföldvár, Solti út :
8 igen egyhangú szavazat,
Dunaföldvár, Külső Kéri u.:
8 nem szavazat
Dunaföldvár, Rizling u.:
5 igen szavazat, 3 tartózkodás,
Dunaföldvár, 6-os út melletti kerékpárút: 8 igen egyhangú szavazat,
Dunaföldvár, Kenderföldi u.:
8 nem szavazat,
Dunaföldvár, Munkácsy u. 2db. lámpatest: 8 igen egyhangú szavazat
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Fenti szavazás eredményeként a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

22/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a következő döntést hozta, az alábbiakban felsorolt
közterületeken közvilágítást létesít:
- Dunaföldvár, Diós u. (Keresztnél lévő útkereszteződésig.): 3 db fa oszlop betongyámmal, 3
db kompakt fénycsöves lámpatest, 140 fm légvezeték, munkadíjjal a bekerülési összeg: bruttó
571 eFt.
- Dunaföldvár, Solti út: 1 db fa oszlop betongyámmal, 1 db kompakt fénycsöves lámpatest,
250 fm légvezeték, munkadíjjal a bekerülési összeg: bruttó 292 eFt.
- Dunaföldvár, Munkácsy u.: max. 3 db kompakt fénycsöves lámpatest, munkadíjjal a
bekerülési összeg: bruttó 300 eFt.
- Dunaföldvár, Rizling u.: 5 db kompakt fénycsöves lámpatest, 290 fm légvezeték,
munkadíjjal a bekerülési összeg: bruttó 481 eFt.
- Dunaföldvár, 6-os út melletti kerékpárút: 1 db betonoszlop, 1 db kompakt fénycsöves
lámpatest, munkadíjjal a bekerülési összeg: bruttó 205 eFt.
A kiépítéshez szükséges bruttó 1.849 eFt-ot biztosítja a 2014. évi költségvetés terhére,
felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a kiviteli szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. április 30.
22. Dunaföldvár Város közigazgatási területén szilárd burkolattal ellátandó földutak
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tudomásul vette a földutakról
készített tájékoztatást, és kérte, hogy a Képviselő-testületi ülésre legyen kiegészítve a tervezési,
engedélyezési költségekkel.
Arra nem volt a bizottság hivatott, hogy a költségvetésbe az összegeket beemelje.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondta a bizottsági ülésre 2
árajánlat érkezett. A bizottság 3 igen 1 nem szavazattal az alacsonyabb ajánlatevő pályázatát fogadja el
az útépítési engedélyezési tervek elkészítésére, ami a Placc Kft. bruttó 2.847.721.- Ft.-ban.
Lajkó Andor a műszaki iroda vezetője: Elmondta, 3 vállalkozástól kértek árajánlatot, melyből az
egyik nem nyújtotta be pályázatát határidőre.
A Városfejlesztési Bizottságnak még az volt a javaslata, hogy a Búzavirág-Füzes sor összekötő utat
vegyik ki ebből a projektből.
Horváth Zsolt polgármester: Jelenleg csak a belterületi utak tervezése és engedélyezése indul meg.
Erről kell most dönteni. A bizottsági javaslat szerint kimarad belőle a Búzavirág-Füzes sor összekötő
út.
Széles János képviselő: Megkérdezte, hogy a Bölcske utca és környékén lévő földes utak az idei
évben várhatóan le lesznek-e aszfaltozva? Tudja, hogy meg lesz pályáztatva.
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Horváth Zsolt polgármester: Nem tudja mennyi időt vesz igénybe a tervezési és az engedélyezési
eljárás. Ha ezt is beletesszük és a Képviselő-testület megszavazza, akkor ezek az utcák is
elkészülhetnek.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A tervezés vállalási határideje ez év május 15, ettől számítva az
engedélyezés 4-5 hónapot vesz igénybe, valamint a közbeszerzés átfutási ideje 2 hónap.
Takács Zoltán képviselő: Javasolta, hogy a Búzavirág-Füzes sor összekötő utak mégse vegyék ki a
listából.

Tóth István képviselő: Számoltassák meg hány autó megy ezen az úton egy nap.
Nem javasolja, hogy ez a zsákutca a listán maradjon.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta azt az indítványt, miszerint vegyék ki a Búzavirág
utcát a listáról.
Ezt a javaslatot 4 képviselő támogatta, így a Búzavirág utca benne marad a listában.
Ezután a határozati javaslatot szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:
23/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi az alább felsorolt belterületi utak tekintetében az építési engedélyezési
tervek elkészítésére legkedvezőbb árajánlatot benyújtott Placc Kft.-től (6320, Solt, Kecskeméti u. 34.)
a tervek elkészítését bruttó 2.847.721 forint azaz kettőmillió-nyolcszáznegyvenhétezer hétszázhuszonegy forint értékben megrendeli.
Dunaföldvár belterületi földutak
Utca
Temető sor
Bercsényi u.
József tér
Széchenyi u.
Bezerédj u.
Alsó Bölcske u.
Hunyadi sor
Györki sor
Solti u.
Váczi M. u.
Vágóhíd u.
Alsó Homokerdő
Magyar köz
Külső Téglaház u.
Búzavirág - Füzes sor
összekötő út
Összesen:

hossz (m)

burkolat
szélesség (m)

felület (m2)

450
145
125
145
160
150
400
150
300
85
270
540
85
220

3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3

1 350
580
500
580
640
450
1 600
600
1 200
255
1 080
1 620
340
660

210
3 435

4

840
12 295

fajlagos ktg. Becsült ktg.
(eFt/m2)
(eFt)
18,6
25 110
22,0
12 760
22,0
11 000
22,0
12 760
22,0
14 080
18,6
8 370
22,0
35 200
22,0
13 200
22,0
26 400
18,6
4 743
22,0
23 760
18,6
30 132
22,0
7 480
18,6
12 276
22,0

18 480
255 751
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Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. május 15.
23. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja a
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó beadványokat.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Elmondta, a 3. pont arra vonatkozik, ha a Képviselő-testület úgy
gondolja, hogy ezekben a tárgykörökben eseti jelleggel külön valakit be akar vonni az eljárásban, azt
megteheti. Aki itt meg van nevezve, az minden papírt megkap postán.
Széles János és Kiss Lajos Csaba képviselők kimentek az ülésről, jelen van 5 fő képviselő és a
polgármester.
Jákli János képviselő: Javasolta, hogy levélben értesítsék azon utcák lakóit, akiket érint a változás,
ha érdekli őket, bejöhetnek és megnézhetik.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Konkrét személy lehet csak behívni, meg kell nevezni. A
Testület már elfogadta az általános partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozatot.
A helyi tévében is meghirdetik ezeket.
Elmondta még, hogy megérkezett a tervezésre az ajánlat, ami összesen 480 e ft. + ÁFA, amelyből a
Viczai Kft.-t érintő rész 100 e forint + ÁFA. Az önkormányzatot a 380 e forint + ÁFA összeg terhelné.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester ismertette a határozatot és megszavaztatta azt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

24/2014.(I.28.) KT
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dunaföldvári 3773/10, 3773/14,
3773/15 hrsz. –ú ingatlanokat tartalmazó Gksz-3-sz jelű tömb övezetében a hátsó kert
mélységét újra szabályozza. Felhatalmazza a polgármestert a B& H Régió Bt-vel (7624, Pécs,
Attila u. 19.) kötendő szerződés aláírására. Vállalja a szükséges településrendezési eljárás
megindítását.
Az eljárás során felmerülő mindennemű költség a Viczai Kft. -t (7020, Dunaföldvár, Paksi u.
133.) terheli. ( Árajánlat szerint 100.000,- Ft+ Áfa)
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére 2014. február 15.
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dunaföldvári 1331/8, 1331/11,
1331/12, 1331/15, 1331/21 és a 1331/39 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó Vt-7-T jelű tömb
övezetében növeli a zöldterület nagyságát és a parkoló számot, ennek érdekében
kezdeményezi az SZT módosítását.
A telepengedélyezési jogszabály változása miatt a Helyi Építési Szabályzat 7.§. 1.4, 1.5 és 1.6
pontjainak módosítását, aktualizálását az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet alapján elvégezteti.
(Árajánlat szerint 380.000,- Ft+ Áfa)
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3. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete – hivatkozva a 129/2013 (V.28.) KT számú
„partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló határozatára, az alábbi döntést hozza:
A „Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása 2014” tárgyú tervezési munka
egyeztetési (jóváhagyási) eljárásába eseti jelleggel az alábbi szervezeteket be kell vonni:
- Viczai Kft. 7020, Dunaföldvár, Paksi u. 113.
A fenti - eseti jelleggel – bevont szervezetek javaslatainak, észrevételeinek, véleményeinek
dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indoklása, azok
dokumentálása és nyilvántartása a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 129/2013 (V.28.) KT számú határozatának figyelembe
vételével történik.
4. a.) Az 1. pont szerinti munkavégzésre a Képviselő- testület a 2014. évi költségvetésben
100.000,- Ft+ Áfa összeget biztosít, amelyet az 1. pont szerinti vállalkozó megtérít.
b.) Az 2. pont szerinti munkavégzésre a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben
380.000,- Ft+ Áfa összeget biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a B& H Régió Bt-vel vel (7624, Pécs, Attila u. 19.) kötendő
szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére 2014. február 15.
Visszajött az ülésre Széles János képviselő és Kiss Lajos Csaba képviselő, jelen van 7 fő képviselő
és a polgármester.
24. A települési roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Dr. Révész Judit aljegyző: Ismertette az előterjesztést. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
felülvizsgálták az együttműködési megállapodást és a hatályos jogszabályok figyelembevételével
módosították azt.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

25/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének
eleget téve a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a 2014.
február 01. napjától hatályos együttműködési megállapodást.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. február 01.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

25. Paksi út – Fehérvári úti csomópont közlekedésének ügye
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Nem volt írásos anyag.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy Jákli János képviselő az
utóbbi ülésen jelezte, hogy állítólag több rendőri intézkedés történt a Paksi útról a Fehérvári utcára
történt balra kanyarodás miatt. Az ügyrendi bizottsági ülésen részletesen beszéltek erről. Kulcsár
Szabolcs rendőrőrs parancsnoknak az kérése, ha valakivel szemben intézkedtek, az erről készült
jegyzőkönyvet hozza be a helyi őrsre.
Igaz, hogy nincs bekanyarodó sáv, de be lehet kanyarodni balra a Fehérvári utca irányába. Ügyelni
kell arra, hogy a mögötte jövő autó is elférjen.
Azt is át kellene gondolni, hogy a Fehérvári utcáról miért tiltjuk a balra kanyarodást a város felé.
Széles János képviselő: Azért a közlekedési szabályokat be kell tartani.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: A Fehérvári utcáról azért nem tudták megoldani a balra
kanyarodást, mert akkor meg kellene szüntetni a Spár kanyarodó sávját. Két záróvonalon nem lehet
átengedni kanyarodó járművet.

26. A városközpont parkolási rendjére vonatkozó javaslatok megvitatása
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Nem volt írásos anyag.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta az ügyrendi bizottság ülésen
elhangzottakat, ismertette a bizottság alábbi határozatát:
- A volt rendőrség előtti tiltó tábla kerüljön levételre.
- A Rákóczi utca legyen egyirányú, csak az egyik oldalon lehessen parkolni a Jókai utcától a Templom
utcáig terjedő szakaszon.
- Jókai utcának csak a jobb oldalán lehessen parkolni, a baloldalon tiltsák meg a parkolást.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az egyirányúsítási ötleteket jónak tartja.
Széles János képviselő: Először biztosan furcsa lesz az egyirányúsítás.
Jákli Viktor képviselő: Az egyirányúsítás miatt a Rákóczi utcában a templom előtt nem tudnak majd
megállni, ha mise van. Utána majd azt kell megtiltani, hogy a Templom utcán parkoljanak mind a két
oldat. Ha szülői értekezlet van, mindkét oldalon parkolnak, mégis el lehet férni.
Nem tartja indokoltnak a Rákóczi utca egyirányúsítását.
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Horváth Zsolt polgármester: Ez a beszélgetés arra jó, hogy összeszedjék az elképzeléseket.
Megtárgyalják majd a bizottságok is és visszahozzák a Testület elé. A költségeket is összeszedik
addigra.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Elkészíttethetnének egy útburkolat festési tervet. Mindennek
megvan az előírása, hogy hogyan lehet felfesteni.
27. Egyebek
● Döntés pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalmi

Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A biztottsági ülésen is
jelezte, hogy próbálják nézni a pályázatokat az I. világháborús emlékművek felújítására.
Közben megkapták ezt az előterjesztést.
A bizottsági ülésen a polgármester úr tájékoztatta őket, hogy folyamatban van a szovjetmagyar barátság kapcsolatából kifolyólag a Paksi Atomerőművel összhangban a szovjetmagyar emlékmű renoválása, rendbe tétele.
Csak 5 millió forintra lehet pályázni? Meg kellene csinálni a talapzatot is. A talapzat 6,5 e
forint lenne.
Visszajött az ülésre Jákli János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Szobor illetve talapzat felújításra is lehet pályázni. Az
önkormányzat csak egy pályázatot nyújthat be és maximum 5 millió forint összegen, nincs
mód ennél többre pályázni. A restauráló szobrászt megkeresték, de tőle még konkrét összeget
nem tudnak. Lehet, hogy ki kell jönnie megnézni, mert 2008. óta történhetett állagromlás.
Tóth István képviselő: Egyértelmű hogy a szobrot olyan emberrel kell helyreállíttatni.
Szerinte van Dunaföldváron is olyan kőfaragó, aki ezt meg tudja csinálni. Ki kell írni külön
egy pályázatot erre, minimum a fele összeget meg lehetne spórolni.
Ebben a költségvetésben nem is szerepel új kőfelhasználás. Pályázzunk a szobor felújításra és
a talpazatot se hagyjuk ki.
Jákli Viktor képviselő: A mezőgazdasági bizottság is érintette a témát és nagy örömmel
vették tudomásul, hogy az I. világháborús emlékmű felújulhat.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy az országzászló az 50 évek elején eltűnt egyik
éjszakáról a másikra. Ennek a felújításának is meg kellene történnie. Emelvénnyel egy
kettőskeresztet tartartalmazott és egy zászló rudat, amelyre magyar zászló volt felhúzva.
Ha ebben a csomagban tárgyalnak, akkor erről is beszéljenek az atomerőmű vezetőségével.
Széles János képviselő: A II. világháborúban elhunyt katonák emlékére is terveztethetnének
emlékművet. Ők is megérdemelnék ezt a tiszteletet. Csináltassanak egy Duna parti tervet,
hogyan is nézne ki a park ezekkel az emlékművekkel.
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Tóth István képviselő: Körösi Imre Irinyi utcai lakó megkereste azzal, hogy 1973.
szeptember 18-án az ő háza helyén, ami jelenleg a Tóth cukrászda, lezuhant egy repülőgép,
egy vadászgép. E vadászgép pilótájának próbáljanak meg méltó emléket állítani, melyre a
cukrászda előtti szép tér erre lehetőséget adna. Polgármester úr felvette a kapcsolatot a
Honvédelmi Minisztériummal. Mondja el ő, mire jutott.
Horváth Zsolt polgármester: Ez az esemény 1973. szeptember 18-án a kora reggeli órákban
történt. Hatala Ferenc alezredes vezette a vadászgépet. Szolnokon szállt fel, légi felderítést
végzett, melynek során történt a végzetes baleset. Hatala Ferenc alezredes hősi halált halt. A
Honvédelmi Minisztérim örömmel veszi, ha megemlékeznek róla. Kérvényt kell írni. A
leszármazottakat erről a tervünkről értesítik és be kell szerezni az egyenesági hozzátartozók
hozzájáruló nyilatkozatát. Egyszerű kis emlékhelyet készítenének, egy megemlékező táblát,
melyet szeptember 18-án avatnának fel.
Ez a pályázat fix 5 millió forint, érdemes lenne csak a szoborcsoport felújítására pályázni és
azt megcsinálni. Amikor ez megtörténik, akkor beszéljenek a talapzatról.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Pályázzunk a felépítmény restaurálására és a
talpazatot vállalja az önkormányzat, hogy saját erőből megcsinálja. A szoborhoz is adunk
önerőt.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Húzósnak tartja az összeget, biztosan van vég az országban más
szobrász is, aki ilyennek foglalkozik.
Horváth Zsolt polgármester ismertette a határozati javaslatokat és ezekről szavaztatta a
Képviselő testületet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:
26/2014.(I.28.) KT
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalmi Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű az
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában.
2. A fejlesztés tárgya: „I. világháborús bronz emlékmű restaurálása”
3. A fejlesztés helyszínei: Duna-part
4. A beruházás összköltsége: 7 800 000 Ft.
5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 5 000 000,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 2 800 000,- forintos önrészt biztosítja a 2014. évi költségvetése terhére.
6. Az Önkormányzat vállalja az emlékmű talpazata és környezete helyreállításának teljes
költségét.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
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Határidő: a pályázat beadási ideje folyamatos, de legkésőbb 2014. február 15-ig.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozat született:
27/2014.(I.28.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Duna-parti közpark
felújítása tárgyában megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy tervezési árajánlatokat kérjen be
a soron következő Képviselő- testületi ülésre.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. március 4.
● Dr. Hallai Róbert képviselő: Elmondta, hogy az Irinyi János utcai rendelője mellett ezen a
télen egy alkalommal történt hóeltakarítás. A hóeltakarító gép a parkolóba betolja a havat, a
betegek nem tudnak beállni. Azt nem tudják vállalni, hogy mire a betegek megérkeznek,
eltakarítsák a parkolóból is a havat. Kérte, hogy ezt a területet is vegyék bele a hóeltakarítási
programba.
Horváth Zsolt polgármester: Megadja a vállalkozó telefonszámát, közvetlenül neki is lehet
szólni, ha ilyen közérdekű gond van.
● Széles János képviselő: Bölcske utcán az elkerülő útra helyeztessenek ki 7,5 t.
súlykorlátozó táblát. Bölcske felől közlekedő több nagy kamion ezen a „surranó” úton
közlekedik. Had maradjon meg ezt az út a mezőgazdasági gépeknek.
● Jákli Mihály Fehérvári utcai lakó: Elmondta, édesapja egy nagyobb gyümölcsös
kivágásáról döntött. A pécsi hőerőmű megkereste őt az ágak, gallyak ledarálásával
kapcsolatban. Kb. 10 cm-es ágakról, gallyakról van szó, 5-600 mázsányi mennyiségről.
Ha a Képviselő-testületi illetve a polgármester úr ebben partner lenne, szeretné ezt felajánlani
a dunaföldvári rászorulóknak. Itt a tél és a hideg. Úgy tudja, az önkormányzatnak van fa
aprítékoló gépe. 5-600 mázsa tuskóról is lesz szó, ami 1-2 hét múlva lesz kiszedve a talajból.
Ha jönne az önkormányzattól gép, fel is rakatná. Szervezett formában szeretné megoldani, ne
mindenki szaladgáljon össze-vissza. Két hónap van erre, mert a területet a tavasszal fel akarja
szántani.
Elmondta még, kb. 4 éve írt levelet a mezőgazdasági bizottságnak, hogy a 0552 hrsz-ú saját
használatú útja van a vasúttal párhuzamosan 1200 méter hosszan, ami közúttá vált az évek
során. Annak idején kárpótlás során a volt Aranykalász tsz-nek a siógödre mellett volt egy
út, ami szerinte most is járható. Az út helyén azóta is az aktuális földbérlők szántanak-vetnek
és az nem funkcionál útként. Ha a letakarítás megtörténik az útja közútként való
funkcionálását meg kívánja szüntetni. Ha meg tudnák oldani a másik útnak a megnyitását,
átterelődhetne oda a forgalom. Jelenleg is vetik ezt a utat. Egy széles út ki van hagyva, azt
csak ki kellene alakítani úttá. Szeretné, ha az útja nem lenne közforgalmi út.
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Horváth Zsolt polgármester: Megnézeti a mezőőrökkel. Kérte, hogy Jákli Mihály menjen
ki velük és együtt nézzék meg.
Jákli Viktor képviselő: Ezzel a kérdéssel a mezőgazdasági bizottság foglalkozott, valóban
így van, ahogy Jákli Mihály elmondta. A szomszédos területre is bejártak. A tulajdonos egy
árokkal kirekesztette a forgalmat a vasút felé, de ott nagy gépekkel eljárni nem lehet. Ez a
beszűkített út nem alkalmas arra, hogy nagygépek átjárjanak. A volt Aranykalász területén
lévő út 12-16 m széles, ha áttérünk a volt Virágzó területére, az már csak 4 méter széles. Más
helyen is van a határban beszűkült út, mégis megépült a 6 méter széles kövesút. A környező
gazdáknak tudomásul kell venniük, hogy közlekedni kell és ennyi területet áldozni kell a
közlekedésért. Keresztes Lajos volt polgármesterrel ezt meg is beszélték és megvalósításra
került volna, de a projekt sajnos félbe maradt.
Jákli János képviselő: Egyszer foglakoztak már a külterületi utakkal, akkor ez az út is szóba
került. Hogy ezt az utat megnyissuk, erre nagyon sokat kell költeni. Igaz, hogy 500 méterrel
arrébb, de van egy út, ami kövezett út, lehet, hogy ezt kellene jobban felújítani. Ha
megnyitunk egy új utat, azért jönnek be a gazdák, hogy nincs az út kitakarítva, áll a sár, nem
lehet rajta közlekedni. Jó darabig nem tud majd útként funkcionálni.
Horváth Zsolt polgármester:
bizottság elé viszik az ügyet.

A lakossági bejelentést megnézik és a mezőgazdasági

Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést
19,45 órakor bezárta.

k.m.f.
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Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző
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