Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 658-15/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli János képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen volt még: a csatolt jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 fővel
határozatképes.
Jelen van 4 fő képviselő és a polgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Dr. Hallai Róbert képviselőt.
Elmondta, Jákli Viktor képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem vesz részt, mert Budapesten
Mezőgazdasági Kamarai ülésen lesz. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester és Kiss Lajos
Csaba képviselő később érkezik.
Napirendre vonatkozó módosító
megszavaztatta az ülés napirendjét.

javaslat

nem

volt,

Horváth

Zsolt

polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, illetve az ülés alábbi napirendjét:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. Javaslattétel a DBM Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójának jóváhagyására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
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3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
4. Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
5. DDIF Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
6. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújítási munkái
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
7. Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
8. A dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskola és a Dunaföldvári
Ördögszekér Táncegyesület „Antanténusz” Gyermek Néptáncfesztivál
megrendezéséhez támogatás kérése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
9. Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos támogatási kérelme a rendelő tisztasági
festése és a nyílászárók állagmegóvó mázolása tekintetében
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
10. A dunaföldvári Part-oldalak Kulturális Egylettel kötött megállapodás módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
11. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról és a családsegítő
szolgáltatás 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság.
12. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából támogatás igényléséről /
iskolai nyári napközi szervezéséről döntés hozatala
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
13. Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális B.
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14. Beszámoló a mezei őrszolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Mezőgazdasági Bizottság
15. A „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő
ellátása” tárgyú közbeszerzési kiírás jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
16. Döntés Dunaföldvár Város Önkormányzatának részvételével működő társulások
társulási tanácsába tagok delegálásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
17. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 19. sz.
módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
18. Dunaföldvár, Rákóczi u. – Jókai u. forgalomszervezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi B., Városfejlesztési B.
19. Falugazdász helyiség használatára bérleti szerződés kötése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B., Mezőgazdasági B.
20. Egyebek

Zárt ülésen:
1. Eutech Hungária Kft. (7020 Dunaföldvár, Templom u. 80.) telek felajánlása
megvételre
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság., Városfejlesztési Bizottság.
2. Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő: Szóvá tette, hogy a 228/2013.(IX.10.) KT határozatnál a Jókai u. 2.
szám alatti rendőrségi épült felújítási munkáinak kivitelezésére a Kulcsár Fa. Épker Kft. van
megjelölve az előterjesztésben, holott tudjuk, hogy a munkát nem ők végezték el. A
munkákat az UNIKORN Kft. végezte.
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Horváth Zsolt polgármester: Ez így van. Ki kellett volna javítanunk ezt az előterjesztésben.
Kijavítjuk.
Jákli János képviselő: Az előterjesztésben felsorolt 118/2013.(V.28.), a 119/2013.(V.28.), és
a 121/2013.(V.28.) Kt határozat szerinti 3 LEADER pályázat egyikén sem nyertünk.
Pályázhatunk újra?
Horváth Zsolt polgármester: Igen, pályázhatunk az idei évtől.
Megérkezett az ülésre Kiss Lajos Csaba képviselő, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 5 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
88/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2013.(IV.08.),
118/2013.(V.28.),58/2013.(III.05.), 119/2013.(V.28.), 121/2013.(V.28.),122/2013.(V.28.),
123/2013.(V.28.), 124/2013.(V.28.), 125/2013.(V.28.),
180/2013.(VII.04.),188/2013.(VII.16.), 194/2013.(VII.16.), 195/2013.(VII.16.),
228/2013.(IX.10.), 229/2013.(IX.10.),230/2013.(IX.10.),
231/2013.(IX.10.), 240/2013.(IX.10.), 241/2013.(IX.10.),257/2013.(X.29.),
260/2013.(X.29.), 9/2014.(I.28.), 11/2014.(I.28.), 12/2014.(I.28.),35/2014.(II.10.), és a
38/2013.(II.10.) Kt. határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. Javaslattétel a DBM Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójának jóváhagyására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
Szavazott: 5 fő képviselő és a polgármester.
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Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

89/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DBM Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsöde 2013. évre vonatkozó költségvetésének zárszámadását a DBM Köznevelési
Intézményfenntartó Társulásnak az alábbiak szerint javasolja elfogadni:
1.) A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bőlcsöde 2013. évi összevont zárszámadási
keretszámaként
a.) költségvetési bevételeinek teljesített főösszegét 462.752 e Ft-ban
b.) költségvetési kiadásainak teljesített főösszegét 455.795 e Ft-ban
állapítja meg.
2.) A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bőlcsöde 1./a pont szerinti zárszámadási bevételeinek
részletezését az alábbiak szerint fogadja el jogcímenként:
a.) Intézményi működési bevétel
b.) Támogatásértékű bevételek
c.) Pénzforgalom nélküli bevételek
d.) Intézmény finanszírozás bevétele

55.381 e Ft
7.740 e Ft
7.018 e Ft
392.613 e Ft

3.) Az 1/b pont szerinti zárszámadási kiadások részletezését az alábbiak szerint fogadja
el jogcímenként:
Működési kiadások:
a.) Személyi juttatások
212.072 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok
55.196 e Ft
c) Dologi kiadások
183.956 e Ft
d.) működési célú pénzeszköz átadás
7.549 e Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai
287 e Ft
Felhalmozási kiadások:
a.) Intézményi beruházások
Függő, átfutó kiegyenlítő tételek

311 e Ft
-3.576 e Ft

4.) A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bőlcsöde 2013 évi költségvetés végrehajtásának
- Összevont zárszámadását az 5. számú melléklet
- Dunaföldvár Város Önkormányzatára vonatkozó zárszámadást az 5.1. számú
melléklet
- Bölcske Önkormányzatára vonatkozó zárszámadást az 5.2. . sz. melléklet
- Madocsa Önkormányzatára vonatkozó zárszámadást az 5.3. . számú melléklet

6

szerint javasolja elfogadni.
Határidő: azonnal
Felelős : Horváth Zsolt polgármester
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Részletesen ismertette a 2013. évi
Zárszámadási rendeletet, melyet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolt.
Kiemelte, 2013. évben rendkívüli iparűzési adó bevétele volt a városnak. Ilyen bevételre az
idén nem számíthatunk, csak a rendes működésből adódó bevételek fognak képződni. Ezzel
számoltak a 2014. évi költségvetésben.
Pozitívan hatott, hogy a betervezett felhalmozási jellegű kiadások nem vagy csak csekély
mértékben valósultak meg, ami azt eredményezte, hogy a városnak csekély mértékű tartaléka
keletkezett a 2014. évre.
A könyvvizsgálói jelentés is megérkezett, mely szerint a zárszámadási rendelet a jogszabályi
előírásoknak megfelel, az az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről, a 2013.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő
év gazdálkodásának eredményéről meghívható és valós képet ad.
Vasvári Pál könyvvizsgáló cég képviseletében: A könyvvizsgálói jelentést nem kívánta
szóban kiegészíteni.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester a zárszámadási rendelet
elfogadásáról szavaztatta a Testületet.
Szavazott: 5 fő képviselő és a polgármester.
Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.10.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
4. Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
jelentést, azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Arra kéri az intézményvezetőket,
amennyiben úgy érzik, hogy ez a belső ellenőrzés valamelyik munkaterületet még jobban
vizsgálja meg, jelezzék a Képviselő-testület felé, hogy oda tudják kérni az ellenőrzést.
Takács Zoltán képviselő: Fontos megjegyezni a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, látszik,
hogy kimondottan a támogatásokat ellenőrizték.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Elmondta, általában 4 évente ellenőrzi az
önkormányzatokat az ÁSZ. A önkormányzatok számvitele „rettenetesen megváltozott”.
Nekünk sikerült programot venni a változásokhoz. Meg fogjuk oldani, hogy a könyvelés
meglegyen. Országos gond ez.
Nagyon összetett az önkormányzati gazdálkodás, gyorsan változnak a jogszabályok. A
szabályzatainkat folyamatosan át kell alakítani ehhez igazodva. Igyekszünk megfelelni az
elvárásoknak.
Megérkezett az ülésre Dr. Süveges Árpádné alpolgármester, jelen van 6 fő képviselő és a
polgármester.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a belső ellenőrzési jelentés
elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
Szavazott: 6 fő képviselő és a polgármester.
Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy a jelentést a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az alábbi határozat született:
90/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Éves Ellenőrzési
Jelentést elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
5. DDIF Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
cég üzleti tervét. A pénzügyi terv már tartalmazz a Kft. azon igényét, hogy 2014. évben
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önkormányzati támogatásként 15 millió forint támogatást kér. Ekkora összeggel a 2014. évi
költségvetésünkkor nem számoltunk.
Az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállalunk arra, hogy a 2014. évi
költségvetésünk következő módosításakor ezt a 9 millió forint támogatási összeget. be fogjuk
építeni.
A bizottság elfogadásra javasolta az üzleti tervet.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az üzleti tervet fogadja el.
Véleménye szerint ne okozzon nehézséget, hogy a fürdő működtetését 15 millió forinttal
támogassuk.
Kiss Lajos Csaba képviselő, a DDIF Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke: Elmondta, a
Felügyelő Bizottság első napirendi pontja a elnök megválasztása volt. A személyére esett a
választás. Tóth István és Jákli János lettek a bizottság tagjai.
Az üzleti tervet megtárgyalták, melyet elfogadtak.
A garanciális bejárásokról adtak a pénzügyi bizottsági ülésen tájékoztatást.
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Elmondta, a 2014.évi üzleti tervből kivették a
kempingbe tervezett büfé kialakítását. Kivételre került a fürdő akadálymentesítésének egy
része, a többi részét a pénzmaradványból szeretnék az idén megcsinálni.
Nem igazán tudnak több bevételt szerezni, egy kisebb áremelést terveznek.
A cég jelenlegi formája még Zrt., cégbíróságon van már az anyag, még nem jött meg a
határozat a Kft-ről. Lehet, hogy ma vagy holnap megérkezik.
Köszönetet mondott egy dunaföldvári vállalkozónak, aki 200 e Ft-tal segíti a járda
megépítését, sövényeket, virágokat telepítettek.
A cég költségei tervezhetőek. Vis maior költségek adódnak.
Tóth István képviselő: Megjegyezte, hogy a cégnek nincs pénzmaradványa. Ha az
önkormányzati támogatáson felül sikerül produkálni bevételt a cégnek, az is az Képviselőtestület hozzájárulásával kerülhet felhasználásra.
Dr. Hallai Róbert képviselő: A paksi gyógyászati központ megnyitása biztosan befolyásolja
a fürdőnk beteg, illetve látogatói létszámát. Mi várható, volt-e valamilyen tárgyalás a
paksiakkal?
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Mint általában minden új, félő, hogy a paksi
gyógyászati központ forgalmat visz el tőlünk. Az emberek kíváncsiságból is megnézik az újat.
Náluk nem ilyen szolid és családbarát árak vannak. Beszélt a vezető asszonnyal, akitől
szóbeli ígéretet kapott arra, hogy a dunaföldvári beteg, aki továbbra is a dunaföldvári fürdőbe
szeretne gyógyulni, továbbra is jöhet ide.
Nemcsak a paksi szakorvos küld hozzánk beteget, hanem az országból több mint 30
reumatológus szakorvos.
Az üzleti tervben is szerepel egy szakorvos időszakos működtetése a fürdő területén. Ez nagy
könnyítés lenne, hiszen a betegnek nem kellene vidékre elutaznia.
Úgy gondolja, hogy eddig is gondos gazdaként irányította a céget.
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Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester az üzleti terv elfogadásáról
szavaztatta a Testület tagjait.
Szavazott: 6 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
91/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Zrt. 2014. évi üzleti tervét elfogadja.
Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Horváth Zsolt polgármester megkérte Dr. Süveges Árpádné alpolgármestert, vezesse pár
percig az ülést.
Horváth Zsolt polgármester kiment az ülésteremből.
6. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújítási munkái
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. Elmondta,
a 6,4 millió forint felújítási keret felhasználásáról kell dönteni. A Pénzügyi Bizottság
egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Több hozzászólás nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
Szavazott: 5 fő képviselő és az alpolgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
92/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a 2014. évi
költségvetésben biztosított – összesen bruttó 6.400.000,- Ft - pénzügyi keret felhasználását a
Művelődési Ház lapos tető szigetelésére, a kisudvar tetejének felújítására, az udvar
csapadékvíz elvezetésének és térburkolásának kiépítésére, valamint a könyvtár olvasóterem
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átalakítására, festésére. A fennmaradó bruttó 38.659,- Ft a Művelődési Ház és Könyvtár
költségvetését terheli.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. július 31.
Horváth Zsolt polgármester visszajött az ülésre, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
7. Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést és a
pénzügyi bizottság álláspontját.
A pénzügyi bizottság javasolja a támogatás engedélyezését, hogy az egyesület meg tudja
valósítani fejlesztéseit. A határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadni.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
javasolja a határozati javaslat „A” változatának elfogadását.
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
Tóth István képviselő: Örvendetes eseménynek nézünk elébe a hamarosan elkészülő
Dunaföldvárt Solttal összekötő kerékpárút vonatkozásában.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Elmondta, közel 60 év után végre megújul a horgásztanya és
régóta várt fejlesztések valósulnak meg. Reméli, zökkenőmentesen megvalósulnak az
elképzelések még a nyár folyamán. A támogatást még az idén remélhetőleg le tudjuk hívni.
Bejelentette, hogy az ügyben érintettsége miatt nem szavaz.
Horváth Zsolt polgármester visszavette az ülés vezetését.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati
javaslatot:
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvári
Sporthorgászok Egyesülete fejlesztési célú visszatérítendő támogatásról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1./ A Képviselő-testülete – hivatkozással Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásáról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati
rendeletére - 20.197.039 e Ft fejlesztési célú visszatérítendő támogatás nyújt a Dunaföldvári
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Sporthorgászok Egyesülete részére az MVH által megítélt „Közép-Dunamente horgászati és
szabadidős tevékenységeinek fejlesztése” címen futó fejlesztési céljaik megvalósításához.
2./ A visszatérítendő támogatás nyújtásának biztosítékaként :
- a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete tulajdonában álló Hrsz.: Solt 0252/5
Horgásztanya megnevezésű ingatlanra elidegenítési tilalmat jegyeztet be a Dunaföldvár
Város Önkormányzatának javára.
- A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete az odaítélt fejlesztési célú visszatérítendő
önkormányzati támogatás összegének átutalása előtt, a támogatást nyújtó MVH-tól szerezze
be az MVH hozzájárulását ahhoz, hogy a 20.197.039 Ft-ot az MVH közvetlenül az egyesület
számlavezetőjénél az Egyesület nevére megnyitott elkülönített számlára utalja át és arra az
önkormányzat javára beszedési megbízást jegyeztessen be. „
Szavazott: 6 fő képviselő és a polgármester (Kiss Lajos Csaba érintettsége miatt nem
szavazott).
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
93/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvári
Sporthorgászok Egyesülete fejlesztési célú visszatérítendő támogatásról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1./ A Képviselő-testülete – hivatkozással Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásáról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati
rendeletére - 20.197.039 e Ft fejlesztési célú visszatérítendő támogatás nyújt a Dunaföldvári
Sporthorgászok Egyesülete részére az MVH által megítélt „Közép-Dunamente horgászati és
szabadidős tevékenységeinek fejlesztése” címen futó fejlesztési céljaik megvalósításához.
2./ A visszatérítendő támogatás nyújtásának biztosítékaként :
- a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete tulajdonában álló Hrsz.: Solt 0252/5
Horgásztanya megnevezésű ingatlanra jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat
jegyeztet be a Dunaföldvár Város Önkormányzatának javára.
- A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete az odaítélt fejlesztési célú visszatérítendő
önkormányzati támogatás összegének átutalása előtt, a támogatást nyújtó MVH-tól szerezze
be az MVH hozzájárulását ahhoz, hogy a 20.197.039 Ft-ot az MVH közvetlenül az egyesület
számlavezetőjénél az Egyesület nevére megnyitott elkülönített számlára utalja át és arra az
önkormányzat javára beszedési megbízást jegyeztessen be.
Határidő: Az Egyesület értesítésére 2014. május 08.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
8. A dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskola és a Dunaföldvári
Ördögszekér Táncegyesület „Antanténusz” Gyermek Néptáncfesztivál
megrendezéséhez támogatás kérése
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Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság méltányolásra
érdemesnek tartja a kérelmet és 500 e forint támogatási összeg biztosítását elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat
„A”változatát 500 e forint támogatási összeg biztosításával.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
94/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli források
átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásáról szóló
29/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő támogatásként
500.000.- Ft. összegű működési támogatást állapít meg a Levendula Művészeti Egyesület
részére.
A támogatásról, és ennek elszámolásáról a rendelet mellékletében foglalt egyedi
megállapodást kell kötni.
Határidő: a rendelet szerinti megállapodás megkötésére 2014. május 09.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
9. Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos támogatási kérelme a rendelő tisztasági
festése és a nyílászárók állagmegóvó mázolása tekintetében
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság akként döntött,
hogy támogatni kívánja a rendelő festését úgy, hogy a szükséges anyagokat az önkormányzat
vásárolja meg és a munkát az óvodánál foglalkoztatott karbantartók végezzék el.
Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos: Ismertette a kérelmét. A pénzügyi bizottság
javaslatát elfogadhatónak tartja. Kérte, hogy egyeztessenek időpontot a nyári szabadságok és
a helyettesítési időpontok összehangolása tekintetében.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester szavazásra tette fel a pénzügyi
bizottság javaslatát.
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Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
95/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Jancsó
Erzsébet házi gyermekorvos rendelőjének tisztasági festéséhez és a nyílászárók állagmegóvó
mázolásához biztosítja az önkormányzat által megvásárolt anyagokat.
A festési és mázolási munkákat a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde karbantartói végzik
el Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvossal egyeztetett időpontban.
Határidő: értesítésre 2014. május 8.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

10. A dunaföldvári Part-oldalak Kulturális Egylettel kötött megállapodás módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a
Képviselő-testületnek a módosítás elfogadását.
Hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zsolt polgármester ismertette a határozati javaslatot és
megszavaztatta azt.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
96/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a használatában lévő
kábeltelevíziós csatorna vonatkozásában fennálló helyi műsorszolgáltatási jogának a
rendelkezésére bocsátásról (közszolgálati műsorok, hirdetmények, reklám) a PARTOLDALAK Kulturális Egylettel 313-20/2002. szám alatt a Képviselő-testület 2/2002.(I.22.)
KT határozata alapján 2002. január 31-én megkötött szolgáltatási szerződést, melynek
módosítására a 125/2006.(VI. 26.) KT, a 165/2008.(IX.30.) KT, az 54/2012.(III.09.) KT, és a
129/2012.((V.22.) KT határozat alapján sor került, hivatkozással annak 10.1. pontjára – és
figyelemmel a közbeszerzési törvényre – közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:
1./ A Szolgáltatási Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ A felek jelen szerződés időtartamát 2014. június 01. napjától - 20 hónappal - 2016.
március 31-ig meghosszabbítják.”
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2./ A Szerződés 2. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés új 2. melléklete lép.
3./ A Szerződés változásokkal nem érintett pontjai hatályban maradnak.
A Képviselő-testület Horváth Zsolt polgármestert felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Határidő: A szerződés módosítására: 2014. május 10.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

11. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról és a családsegítő
szolgáltatás 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az oktatási-szociális Bizottság elnöke: A bizottság részletesen
„kivesézte” a beszámolókat. Babits Józsefné intézményvezető részletesen beszámolt az
intézmény munkájáról. A bizottság egyhangúlag támogatta a beszámolók elfogadását.
Babits Józsefné intézményvezető: Beszélt a beszámolóiban leírtakról. Hozzátette,
most zajlik az intézmény szakmai ellenőrzése. A vizsgálódás érinti az átmeneti nevelt
gyereket. 2013.évben 50 gyermek volt, illetve van átmeneti nevelés alatt.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester egyszerre szavaztatta meg a 2
beszámoló elfogadását, mely 2 határozati formában kerül rögzítésre.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
97/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2013.
évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
És
98/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgáltatás 2013.
évi tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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12. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából támogatás igényléséről /
iskolai nyári napközi szervezéséről döntés hozatala
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tudomásul vette, hogy
2013. évhez képest lényeges változás volt a támogatási rendszerben. A határozati javaslat „A”
változatát javasolta a bizottság elfogadni.
Ne szakítsunk a hagyományokkal.
Babits Józsefné intézményvezető: Részletesen ismertette az „A” döntési alternatívát.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat
„A” változatát.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
99/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális nyári
gyermekétkezetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet alapján a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának figyelembe vételével:
-

2014. június 16-tól 2014. augusztus 22-ig 44 munkanapon keresztül az Önkormányzat 30 fő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú rászoruló gyermek után
igényel támogatást, - a támogatási időszakban 1 hetes tábor és szabadidős programok
szervezésével ( 2014. 06.30-07.04. között, a táborozás ideje alatt 10-16 óráig foglalkozások +
étkeztetés biztosításával a D-B-M MONI Duna-parti iskolai táborának területén).

-

Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatási összegnek az alapanyagra fordított 30 %-át
megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli őstermelőtől,
kistermelőtől, családi gazdálkodótól, szociális szövetkezettől, vagy mezőgazdasági
tevékenységet folytató mikrovállalkozástól szerzi be.

-

A Képviselő-testület a fentiekben meghatározott feladat végrehajtásával (tábor, szabadidős
programok és étkeztetés megszervezése, a pályázaton részt vevő gyerekek kiválasztása,
támogatással elszámolás) Babits Józsefnét, mint a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét bízza
meg és a feladat végrehajtásáról a 2014. szeptemberi ülésére kér írásbeli tájékoztatást.

-

Az egyhetes tábor ideje alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 41. §-a alapján biztosítja a nyári napközi igényt bejelentő szülői
igények kielégítését.
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-

A Képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai részére az 1 hetes nyári napközi
és tábor, valamint a további 39 nap étkeztetés megszervezése lebonyolítása és elszámolása
ellentételezéseként összesen bruttó 100.000.- Ft- megbízási díjat állapít meg.

Határidő: folyamatos 2014. 12.31.-ig
Felelős: Horváth Zsolt polgármester, Babits Józsefné intézményvezető

13. Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális B.
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az oktatási-szociális bizottság elnöke:
Megköszönte Baráthné Ruzicska Erika ügyintéző munkáját, mert rengeteget dolgozik a
közfoglalkoztatottak munkaügyi irataival.
Köszöni Féhrné Kiss Mónika munkavezető munkáját.
A beszámoló nagyon részletes, jó.
A beszámolóból a bizottság leszűrte, hogy kisebb nagyobb gondokkal működik a
közfoglalkoztatás. A bizottság elfogadásra javasolja.
Takács Zoltán képviselő: Kiemelt pár adatot a beszámolóból, különösen az igazolatlan
illetve a táppénzes adatokat.
Mezőgazdasági gazdálkodók részéről felmerült, hogy a nyári gyümölcsszedés idején
foglalkoztatott közmunkások hiánya gondot okoz számukra.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ő nem látja rózsának a közfoglalkoztatás helyzetét.
A dolgozók munkához való hozzáállásával azért vannak problémák. Többször volt a
munkaterületeket ellenőrizni. Elvárható lenne, hogy betartsák a munkarendet. Munka lenne
bőven. Várjuk, hogy legyen lehetőség újra közmunka programra. Úgy tudni, hétfőtől indul.
Aki nem dolgozik rendesen, azt nem fogják foglalkoztatni.
Tóth István képviselő: Szerinte is kevés az egy fő munkavezető. Talán van közöttük olyan
képességű, akit meg lehetne bízni ezzel a feladattal és ne az alpolgármester asszony töltse
idejét ezzel a feladattal.
Horváth Zsolt polgármester: A jelenlegi munkavezető mellett volt egy foglalkoztatott
személy, akire rá lehetett bízni ezt a feladatot, segítette a munkavezető munkáját. Reméli,
hogy újra foglalkoztatni tudjuk.
Takács Zoltán képviselő:Véleménye szerint a vállalkozói szakemberi morál sem különb,
mint a közhasznúaké. Van erre is példa.
Van pozitív példa is a közhasznú foglalkoztatás keretében.
Kérte, hogy ott végezzék a munkát a közhasznú foglalkoztatottak, ahol szükség van rá és ne
ott ahol olyan emberek élnek, akik el tudják végezni a területrendezés a házuk tájékán.
Mindent ne várjunk az önkormányzattól.
Széles János képviselő: Cziger István volt nyugdíjba vonulása előtt a munkavezetője ennek
a foglalkoztatási létszámnak. A lakásokért, a piacért, vásárért is felelt. Szerinte plusz embert
igényelne ennek a csapatnak az irányítása. Cziger István bírt ezekkel az emberekkel, volt
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tekintélye. Gondolkodni kellene abban, hogy foglalkoztassák őt újra a rendszer hatékony
működése érdekében.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
100/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
2013. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatást.

a

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

14. Beszámoló a mezei őrszolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Mezőgazdasági Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja: Elmondta, a mezőgazdasági
bizottsági ülésen Szabó László mezőőri koordinátor mindenre kiterjedő, részletes tájékoztatást
adott a mezőőrség munkájáról.
A képviselők rendelkezésére bocsátotta a mezőőri naplókat.
Szóba került a mezőőrség mozgását elősegítése érdekében egy motor cseréje. E motor
beszerzése folyamatban van. Még az idei évben egy másik motor megvásárlását is tervezik.
Az ülésen Jákli Viktor elnök feltette az a kérdést a jegyző asszonynak, milyen tudomása van
arról, 2014. évben a mezőőrség támogatása hogyan változik? A felszerelés támogatása és a
támogatási összeg is változik.
A bizottsági álláspont az volt, a képződött plusz bevétel terhére a Képviselő-testület tegye
lehetővé egy plusz fő mezőőr beállítását.
A költségvetésünknek a mezőőri szolgálat működtetése 2 millió forintjába kerül. Ezt a hiányt
fedi le kb. az állami támogatásból eredő plusz összeg. Nem beszélhetünk plusz pénzről,
maximum arról, készüljön részletes előterjesztés arra vonatkozóan, hogy a Testület hajlandóe plusz támogatást nyújtani a mezőőri létszám növelésére.
Horváth Zsolt polgármester: Az új motorkerékpárok vezetéséhez szükséges jogosítvány
megszerzése folyamatban van. A 125 cm3 motor Dunaföldváron van.
Tóth István képviselő: Az elmúlt évek beszámolóiból látszott, hogy melyik mezőőr hányszor
intézkedett. Ilyen adat ebben a beszámolóban már nem szerepel.
A mezőőri naplóba való betekintés lehetőségét köszöni. Jó lenne, ha ezekben a
jegyzőkönyvekben konkrét esetek szerepelnének.
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Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Az esetszámok csökkenése több évi munka
eredménye.
Javasolja mindenkinek, aki a külterületeken gazdálkodik, hogy tartson kapcsolatot a hozzá
rendelt mezőőrrel, mert így hatékonyabb a területek felügyelete.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A mezőőri hozzájárulás
összege 50-kal emelkedett. 2 millió forinttal működik a mezőőrség. Hova tűnt el a pénz?
Sok területre ki lett vetve a kommunális adó, ami 10 millió Ft. Ha duplájára emelkedett a
támogatás és mégis mínuszban vagyunk, valahova eltűnt a pénz?
Széles János képviselő: Meggyőződése, ha egy föld után 4x beszedték az 1.000.- Ft.-ot, ez a
pénz megvan. Szerinte a 2,5 millió forint plusz 1 fő mezőőri létszámot fedezné, fordítsák erre
ezt a pénzt.
Jákli János képviselő: 2013.évben 10 milliós bevételt állítottunk be a költségvetésünkbe.
Ténylegesen befolyt 8,071 e forint, így 1.206 e forint a működési hiány. Ebben benne van a
gazdák által befizetett pénz és az állami támogatás.
2014. évre 7 millió forintot terveztünk a költségvetésünkbe a mezőőrség működtetésére,
pontosan azért, mert a kedvezmények 1 millió forintot el fognak venni. 2.200 e forint lesz a
működési hiány.
Egy előterjesztés után el kell gondolkodni, mit akarunk? Tudomásul vesszük, hogy ennyi
hiánnyal működik a mezőőrség, ezt az összeget támogatásként odaadjuk és biztosítjuk a
működést? Ez egy döntési helyzet.
Széles János képviselő: A mezei lopások elszaporodása miatt ösztönzi az állam az
önkormányzatokat arra, hogy működtessenek mezőőrséget és erre adja a támogatást is.
Nézőpont kérdése, hogy a mezőőrök szükségesek-e vagy sem, de az élet bebizonyította, hogy
szükségesek. Közös érdekünk, hogy a külterületeken gazdálkodók nyugodtan menjenek haza,
tehát működjön a mezőőrség.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Mindannyian tudtuk, hogy a mezőőrség mínusszal
működik. A mezőőri járulék és az állami hozzájárulás összege gyakorlatilag a működési
költségeket sem fedezi. Erről nem kellene vitát nyitni, mert ez így van.
Jákli János képviselő: A mezőgazdasági bizottság nem azt kérte, hogy most döntsenek a
létszámbővítésről. Azt javasolta, hogy ha lehet a következő testületi ülésre készüljön
előterjesztés és azt vitassák meg. Most a beszámolót kellene elfogadnunk.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a mezőgazdasági bizottság javaslatát.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület a határozat mindkét pontja vonatkozásában 8 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
101/2014.(IV.29.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Város Mezőőri
Őrszolgálata 2013. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.
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2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a
Képviselő-testület soron következő ülésére vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a mezőőri
szolgálat megemelt állami támogatásából a mezőőrség létszámának 1 fővel történő bővítése
kigazdálkodható-e.
Határidő: 1.pont vonatkozásában: azonnal
2. pont vonatkozásában: soron következő Képviselő-testületi ülés
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

15. A „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő
ellátása” tárgyú közbeszerzési kiírás jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: A kiküldött anyaghoz hozzáfűzni nem kíván.
Jákli János képviselő a pénzügyi bizottság elnöke: Ez a javaslat és az utóbbi rendkívüli
ülésen hozott döntésünk összefügg. Javasolta, fogadjuk el a határozati javaslatot.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
102/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Mélyépítési feladatok
négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását.
A felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2014. május 15. (a hirdetmény közzétételére a Közbeszerzési Értesítőben)
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

16. Döntés Dunaföldvár Város Önkormányzatának részvételével működő társulások
társulási tanácsába tagok delegálásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az indítványt.
Hozzászólás nem volt, megszavaztatta azt.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
103/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 94. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat részvételével működő
- Dunaföldvár Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u. 2.,
- Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2. ,
- Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
8154 Polgárdi, Batthyány L. u. 132.,
- Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks települések – madocsai agglomeráció –
Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása
Társulási Tanácsaiba Horváth Zsolt polgármestert delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
17. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 19. sz.
módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztett anyagot.
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
104/2014.(IV.29.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának 19. számú módosítását a határozat melléklete szerint
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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18. Dunaföldvár, Rákóczi u. – Jókai u. forgalomszervezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi B., Városfejlesztési B.
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Több fórumon megvizsgálta a Képviselő-testület, mi lenne ha a Rákóczi utca egyirányúsítva
lenne és a parkolók fel lennének festve. A lakók által benyújtott kérelem okán újra tárgyaljuk
a témát.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság az idén már
több ülésén foglalkozott a városközpont parkolási problémáival.
A jelenlegi parkolási rend szerint a parkolás nagyon sok esetben szabálytalanul zajlik.
A bizottsági ülésen Kulcsár Szabolcs a helyi rendőrőrs vezetője elmondta, ha ők nem
lennének lojálisak, napi 100 e forintnyi bírságot kellene kiszabniuk. A jelenlegi forgalom
mellett tulajdonképpen csak párhuzamos parkolásra lenne lehetőség. Jobbra-balra, a
forgalommal szemben parkolnak az autók. Az áruszállító teherautók is parkolnak úgy, hogy
3-4 autó kihajtását is megakadályozzák. A bizottság úgy döntött, hogy a 2014. március 4-én
hozott határozatát ne módosítsa a Testület, az abban foglaltak kerüljenek végrehajtásra.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen szó volt
a Kossuth L. utcai iskola elé kihelyezett zajkeltő berendezésről is. A munka már meg lett
rendelve. A szakemberek még nem érkeztek meg.
Felmerült az ülésen még a járdákon történő kerékpározás. A Paksi utcán fel kellene festeni a
kerékpárutat sárga vonallal. A Kossuth L. utcán ez nem lehetséges, mert ehhez meg kellene
szüntetni minden parkolót.
A bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést is. 2 igen és 2 nem szavazat mellett a bizottság nem
döntött a kérdésben, a Képviselő-testületre bízza a döntést.
Hozzátette, ha egyirányúsítva lesz a Rákóczi utca, akkor a rendőrautók szirénával, lámpával
és vészvillogóval tudnak kikanyarodni.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Saját tapasztalata szerint az Ilona utca és a Kossuth
L. utca kereszteződésénél 5 percig is kell időnként várakozni, mire be tud kanyarodni. Az
Ilona utcában mindkét oldalon álltak az autók. Erre az utcára akarunk még ráengedni olyan
forgalmat, ami kétszer ilyen széles utcáról jön. Akkor is azt mondta, hogy ne csináljunk
magunkból bohócot, próbáljuk meg először azt a verziót, hogy tiltsuk meg a balra
kanyarodást a Kossuth L. utcára, mint az régebben is volt. Fessük fel a parkolókat és kérjük
meg a rendőrséget, hogy egy átmeneti időszakban büntetés nélkül segítse a lakosságot abban,
hogy hozzászokjon a parkolási rend betartásához.
A Jókai utcában is lehetne néhány parkolót kialakítani. Nem kellene nekiesni élből ennek a
átalakítási verziónak. Sem a lámpára, sem az Ilona utcára történő rávezetés nem fogja
megoldani a problémát.
Szerinte a Kossuth L. utca-Ilona utcai csomópontban van a nagyobb baj.
Sokkal fontosabbnak tartja ennek a helyzetnek a rendezését addig, amíg nem lesz baleset,
mert gyermekek is közlekednek ezen a részen.
Széles János képviselő: Ha forgalmi rend változás lesz, akkor szerinte azt hozza maga után,
hogy a városközpontban kellene a lámpák helyett egy kis körforgó, ahol folyamatosan
mehetnének az autók. Csináljuk meg a belvárost élhetőre,
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Egyetért az alpolgármester asszony által felvetett Kossuth L-Ilona- Gábor P. utca
kereszteződésének problémájával. Ez is balesetveszélyes.
Egyszer valamikor el kellene döntenünk, mit akarunk a belvárosunkkal.
Az egyirányúsítás támogatja a Rákóczi utcában.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az aláírók közül néhány emberrel össze is vitatkozott, mert
nekiestek, hogy a Testület ráér ilyen hülyeségekkel foglalkozni, ennyi szabad energiája van.
Nem mondja azt, hogy az egyirányúsítás jó, de van igazuk azoknak is, akik az aláírásokat
aláírták. Fontosnak tartja, hogy a parkolóhelyek legyenek felfestve, ugyanis magától nem
hajlandó a dunaföldvári lakos megtanulni parkolni. Két napig kellene büntetni és máris tudná
mindenki, hogy hogyan is kell parkolni.
Valami megoldást mindenképpen találni kell ennek a helyzetnek a rendezésére.
Tóth István képviselő: Már évekkel ezelőtt, amikor a Béke tér rehabilitációját terveztük,
már akkor is szó volt körforgóról. Az illúzió, hogy ezt önerőből meg tudjuk valósítani.
Szerinte 500 millió forint körül van egy ilyen kis körforgó kialakítása. Az biztos, hogy a
körforgó gyorsítaná a városközponton történő áthaladást.
Takács Zoltán képviselő: Azért aggódik, ha felfestik a 36 parkolóhelyet, a rendőrautó nem
tud kijönni a Jókai utcából csak megkülönböztető jelzéssel, ami viszont zajkeltő lesz és
lakossági tiltakozás is lehet.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Ha megmarad a kétirányú forgalom, halszálkás felfestés
semmiképpen sem lehet.
A kétirányú parkolással lecsökken 25-26-ra a parkolóhelyek száma.
Ha kitesszük a balra kihajtás megtiltását, akkor nehogy az legyen, hogy 2 hét múlva le kell
szedni, mert ki akarnak kanyarodni.
A lámpa átprogramozása 3-400 e forintba kerülne, de ezzel az a probléma, hogy a forgalom
nagyon változó, hol az egyik oldalról lekötött, hol a másikról, a programozást nehéz követni.
Horváth Zsolt polgármester: A városközpont rehabilitációjának megvalósítására uniós
pályázati lehetőségre számítunk.
Egyetért azzal, hogy ennek megvalósítása lényegesen javítaná a városközpont közlekedési
helyzetét.
Összegezte az elhangzott javaslatokat, és ezekről szavaztatta a Képviselő-testületet.
Ki támogatja azt, hogy
- maradjon meg a kétirányú forgalom úgy, hogy mindkét oldalon párhuzamos parkolási
rend kerüljön felfestése
Az indítvány szavazati aránya: 4 igen, 4 nem szavazat.
Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy a szavazás eredményeként döntés nem
született, érvényben marad a Képviselő-testület 55/2014.(III.04.) KT határozata.

19. Falugazdász helyiség használatára bérleti szerződés kötése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B., Mezőgazdasági B.
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, az önkormányzat továbbra is fenntartja az
őstermelők részére azt a lehetőséget, falugazdász irodát tart fenn Dunaföldváron. Az iroda
működik.
Ismertette az előterjesztésben leírtakat.
Széles János képviselő kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Hozzátette, 3 döntési lehetőség van a Képviselőtestület előtt, egyik sem tartalmaz bérleti díjat, közműköltséget viszont a „B” változat
tartalmaz.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „B” változatát.
Szavazott 7 fő képviselő és a polgármester.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
105/2014.(IV.29.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Dunaföldvár Tavasz u. 2. szám alatti ingatlanban található 28.80 m2 alapterületű helyiség
ingyenes használatát falugazdász elhelyezése céljából biztosítja 2014. 01.10-től 5 év
határozott időre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére, az ingatlan tényleges
közműköltségeinek megfizetése mellett.
A Képviselő-testület hozzájárul a haszonkölcsön-szerződés megkötéséhez, és annak Horváth
Zsolt polgármester általi aláírásához.
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a Tolna Megyei Kormányhivatalnál a közöttük 2011. 05.05-én kelt
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2014. 01. 09. napjával.
Határidő: 2014. 05.15.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
20. Egyebek
►Horváth Zsolt polgármester: A Szekszárd Sió vízitársulattól megkapták a gazdálkodók a
hozzájárulás kivetéséről szóló csekkeket a 2013-as évről. A kivetés jogos. A 2012. évben
hozott határozatukban állapították meg 2013-as évre a díjakat és azt határozatukkal nem
törölték el. A fizetés elmaradása után jogosan tesznek lépéseket a nem fizetők felé.
E vízitársulat hozzájárulását adta ahhoz, hogy megalakítsuk saját vízitársulatunkat.
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Közben törvényalkotás más rendszerekhez utalta a vízfolyásokat. 2014. január 10-ig ezeket a
vízfolyásokat ez az állami szerv átvette. Azt nem tudja, hogy a hozzájárulás mértéke
megmarad vagy eltekint a Magyar Állam ettől.
A biztos, hogy a 2013. évre kiküldött csekkeket be kell fizetni, mert azokat be fogják hajtani.
Kérte, az ingatlan tulajdonosok kezdjenek el egyeztetni.
Kiss Lajos Csaba: A múltkori pénzügyi bizottsági ülésen arról volt szó, hogy nem kell
megfizetni ezt az összeget.
Csapásként jöttek a csekkek az érintettek részére. Volt érintett, aki nem kapott számlát. Jó
lenne mondani nekik, hogy küldjék ki a számlákat és ne a beszedéssel fenyegetőzzenek.
►Kiss Lajos Csaba képviselő: Kiosztotta a malom környéke parkolási rendjére vonatkozó
lakossági beadványt. Szerinte indokolt ez az aláírásgyűjtés.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Elmondta, a mai napon érkezett az irat, a következő
ülésre készít a Hivatal előterjesztést.
►Dr. Hallai Róbert képviselő: Elmondta, a 2014. április 8-ai oktatási-szociális bizottsági
ülésen felvetődött a Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya Program bevezetése
Dunaföldváron.
Ezen az ülésen a bizottság nem javasolta a kártya bevezetését.
Később ismét szóba került a téma a bizottsági ülésen.
Ez a kártya papír alapú, bankkártya nagyságú. Tartalmazza a személy személyes adatait,
háziorvosának elérhetőségét, betegségeit, gyógyszer allergiára történő utalást. A kártya fontos
lehet egy esetleges baleset bekövetkeztekor, hogy az ellátó orvos információhoz jusson.
Ez a kártya 380.- Ft-ba kerül. Autós matricát is tudnak biztosítani, melyet fel lehet ragasztani
a szélvédőre és baleset esetén tudja az orvos, hogy ezt a kártyát keresnie kell.
Felajánlotta, akit érdekel a kártya, azoknak a háziorvosok információjukkal segítséget
nyújtanak az igényléshez.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést
16,45 órakor bezárta.
k.m.f.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Dr. Hallai Róbert képviselő
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