Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 658-27/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én
(Hétfőn) 14:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli Viktor képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen volt még: Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 6 fővel
határozatképes.
Jákli János képviselő előre közölte, hogy az ülésen más elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni.
Kiss Lajos Csaba és Széles János képviselők távolmaradásukat nem jelezték.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Dr. Hallai Róbert képviselőt.
Napirendre vonatkozóan az alábbi módosító javaslatot tette:
- A Mária zarándokút nyomvonala Dunaföldváron is átvezet. Régi vágyunk, hogy szép
fekvésű, jó adottságokkal rendelkező városunk idegenforgalma fejlődésnek induljon.
Ennek érdekében a
résztvevők együttműködése szükséges. Együttműködünk a
pályázatokon történő indulásban, amennyiben az kiírásra kerül. Ehhez szükséges a
Testület csatlakozási szándéka, kérte a Képviselő-testület az „Egyebek”-ben tűzze
napirendre.
Több módosító javaslat nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot,
valamint az ülés alábbi napirendjét:
1. Döntés a "KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
a konvergencia régiókban című konstrukció keretén belül Épületenergetikai
korszerűsítés Dunaföldváron a Beszédes J. Általános Iskola, valamint az
Eszterlánc óvoda épületein" tárgyú feltételes közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevőről
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(Írásos anyag az ülésen kerül kiosztásra)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2. Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület részére nyújtott, a 238/2013.(IX.10.) KT
határozattal elfogadott, fejlesztési célú költségvetési támogatás összegének
átcsoportosítása iránti kérelme (Botel Admirál hajó)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
3. Alsó Bölcske utcai játszótér létesítése érdekében hozott 172/2014.(VII.28.) KT
határozat módosítása, plusz támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
4. Egyebek
● Mária zarándokút vonatkozásában döntéshozatal
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Széles János képviselő megérkezett az ülésre, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
Napirend i pontok tárgyalása
1. Döntés a "KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
a konvergencia régiókban című konstrukció keretén belül Épületenergetikai
korszerűsítés Dunaföldváron a Beszédes J. Általános Iskola, valamint az
Eszterlánc óvoda épületein" tárgyú feltételes közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevőről
(Írásos anyag az ülésen kerül kiosztásra)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a pályázatot szeptember 25-éig kell beadni, ezért
hívta össze a rendkívüli ülést.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Részletesen ismertette az előterjesztést.
Hozzátette, ha nyerünk a pályázaton, lehetnek olyan tételek, melyeket az önkormányzatnak
saját forrásból kell finanszíroznia. Pl. az iskolai kazánháznál kicseréljük az ablakokat és az
ajtaját, ezt nem támogatja a pályázat.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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212/2014.(IX.22.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az „KEOP-2014-4.10.0/F
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban” című konstrukció keretén belül „Épületenergetikai
korszerűsítés Dunaföldváron a Beszédes J. Általános Iskola, valamint az Eszterlánc óvoda épületein”
tárgyú feltételes közbeszerzési eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlatát.
Az eljárás nyertese:
Ajánlattevő: Mészáros Udvar-Ház Kft, 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 48.
Ajánlati ár: (nettó Ft): 39.950.400,- Ft
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feltételes vállalkozási
szerződés megkötésére.
Határidő: az eljárás összegezésének megküldését követően azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

2. Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület részére nyújtott, a 238/2013.(IX.10.) KT
határozattal elfogadott, fejlesztési célú költségvetési támogatás összegének
átcsoportosítása iránti kérelme (Botel Admirál hajó)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést és az ügy előzményét.
Tóth István képviselő: Szerinte ebből a 10 millió forintból nem tudják megvalósítani.
Hogyan van a hajón a víz és a szennyvíz megoldva?
Írják a beadványban, hogy az utasszállító hajók kikötése is megoldódna.
Horváth Zsolt polgármester: A Botel Admirál teljesen közművesített állóhajó. Zárt
rendszerű szennyvízrendszerrel, külön elektromos áramfogyasztóval és külön vízórával
rendelkezik. Az új úszóműben is mindezek meglesznek.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Valóban, Dunaföldváron nincs lehetőség az
utasszállító hajók kikötésére, az új úszóművel ez a kérdés is megoldódna.
Tóth István képviselő: El kellene bontani a 20 évvel ezelőtt motorcsónak versenyek
közvetítésére szolgáló vasszerkezetet a Duna parton.
Az előterjesztés vonatkozásában több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester
megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dunaföldvári
Vízísportkör Egyesület (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 1.) részére a 238/2013.(IX.10.) KT
határozatában megállapított 1.000.000.- Ft. fejlesztési célú költségvetési támogatásnak a
2015. évi költségvetésben 2015. december 31-éig történő átcsoportosításához.
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2./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az 1./ pont szerinti összeg a hajóronccsá
minősített Botel Admirál állóhajó helyett új úszómű vásárlásához kerüljön felhasználásra,
amely tovább biztosítja a dunaföldvári vízi sportot, valamint a Dunaföldvárra érkező
utasszállító hajók kikötési lehetőségének megoldásához is hozzájárulna.
3./ A Képviselő-testület a 238/2013.(IX.10.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.”
Szavazott: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
213/2014.(IX.22.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dunaföldvári
Vízísportkör Egyesület (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 1.) részére a 238/2013.(IX.10.) KT
határozatában megállapított 1.000.000.- Ft. fejlesztési célú költségvetési támogatásnak a
2015. évi költségvetésben 2015. december 31-éig történő átcsoportosításához.
2./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az 1./ pont szerinti összeg a hajóronccsá
minősített Botel Admirál állóhajó helyett új úszómű vásárlásához kerüljön felhasználásra,
amely tovább biztosítja a dunaföldvári vízi sportot, valamint a Dunaföldvárra érkező
utasszállító hajók kikötési lehetőségének megoldásához is hozzájárulna.
3./ A Képviselő-testület a 238/2013.(IX.10.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2015. évi költségvetési koncepció tárgyalása az összegnek az átadott pénzek közé
történő beépítésére
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
3. Alsó Bölcske utcai játszótér létesítése érdekében hozott 172/2014.(VII.28.) KT
határozat módosítása, plusz támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést, az alábbi határozat elfogadását
indítványozta:
1./ Dunaföldvár Város Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Alsó Bölcske utcai
lakossági kezdeményezésre indított játszótér-fejlesztést támogatja, a játszóteret megépíti, valamint
biztosítja a jogszabályok szerinti felülvizsgálatát és fenntartását. Bruttó 1.100.823,- Ft összeget
biztosít a város 2014. évi költségvetése terhére az alábbi játszóeszközök beszerzésére:

Megnevezés

Játék
nettó ára

Telepítés

Keret

Engedély

Összesen

Vállalkozó
által
felajánlott
összeg

Lakók
befizetése

Összesen bruttó
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Vár II. kombi
mászókával

1.242.000,
-

325.000,-

80.700,-

20.000,-

1.667.700,-

Kétállásos
lengőhinta
lappal és bébi
kosárral
Homokozó

125.500,-

62.750,-

41.340,-

20.000,-

249.590,-

-

-

94.000,-

47.000,-

-

20.000,-

161.000,-

-

-

Mérleghinta

78.000,-

39.000,-

-

20.000,-

137.000,-

-

-

Rugós játék

78.500,-

151.500,-

-

-

Összesen:

1.618.000,

53.000,-

-

526.750,-

122.040,

20.000,100.000,-

2.366.790,-

1.000.000,-

500.000,-

1.000.000,

500.000,-

Igényelt támogatás:

167.700,-x1,27
=
212.979,249.590,- x 1.27 =
316.979,161.000,- x 1.27 =
204.470,137.000,- x 1,27 =
173.990,151.500,x
1,27=192.405,866.790,- x 1,27
=1.100.823,1.100.823,-

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására a Barka-Kert Kft.-vel (7020,
Dunaföldvár, Tavasz u. 8.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. október 11. a játszótér kivitelezésére

2./ A képviselő- testület a tárgyban hozott 172/2014 (VII.28) KT határozatát visszavonja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
214/2014.(IX.22.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Alsó Bölcske utcai
lakossági kezdeményezésre indított játszótér-fejlesztést támogatja, a játszóteret megépíti, valamint
biztosítja a jogszabályok szerinti felülvizsgálatát és fenntartását. Bruttó 1.100.823,- Ft összeget
biztosít a város 2014. évi költségvetése terhére az alábbi játszóeszközök beszerzésére:
Megnevezés

Játék
nettó ára

Telepítés

Keret

Engedély

Összesen

Vár II. kombi
mászókával

1.242.000,
-

325.000,-

80.700,-

20.000,-

1.667.700,-

Kétállásos
lengőhinta
lappal és bébi
kosárral
Homokozó

125.500,-

62.750,-

41.340,-

20.000,-

249.590,-

-

-

94.000,-

47.000,-

-

20.000,-

161.000,-

-

-

Mérleghinta

78.000,-

39.000,-

-

20.000,-

137.000,-

-

-

Rugós játék

78.500,-

151.500,-

-

-

53.000,-

-

20.000,-

Vállalkozó
által
felajánlott
összeg
1.000.000,-

Lakók
befizetése

Összesen bruttó

500.000,-

167.700,-x1,27
=
212.979,249.590,- x 1.27 =
316.979,161.000,- x 1.27 =
204.470,137.000,- x 1,27 =
173.990,151.500,x
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Összesen:

1.618.000,

526.750,-

122.040,

100.000,-

2.366.790,-

1.000.000,

500.000,-

Igényelt támogatás:

1,27=192.405,866.790,- x 1,27
=1.100.823,1.100.823,-

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására a Barka-Kert Kft.-vel (7020,
Dunaföldvár, Tavasz u. 8.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. október 11. a játszótér kivitelezésére

2./ A képviselő- testület a tárgyban hozott 172/2014 (VII.28) KT határozatát visszavonja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4. Egyebek
● Mária zarándokút vonatkozásában döntéshozatal
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette a csatolt leírat tartalmát. Beszéltünk már többször
arról, hogy nagy szükség lenne egy civil házra Dunaföldváron. Ha csatlakozunk a Mária út
kapcsán benyújtandó pályázathoz, ennek megvalósítására is nyílna lehetőség.
Kellene egy vázlatterv és költségbecslés arra vonatkozóan, mennyi pénzt építenénk be az
összprojektbe.
Szóba jött a Templom u. 32. szám alatti önkormányzati épületünk a zarándokszállás
megvalósításához. 3 tanterem 1 tornaszoba van ott, a gyerekeket lehoznánk a Kossuth L. u.
iskolába.
A civil szervezeteinknek is kellene hely, ez lenne az egyik felében, a másikban lennének
szobák a zarándok turistáknak. A Művelődési Központ már teljesen tele van rendezvényekkel.
Hogyan lehetne átalakítani, hasznosítani a Templom u. 32. szám alatti ingatlant?
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ha az unió ad pénzt erre, feltétlenül ki kell használni
ezt a lehetőséget.
Tóth István képviselő: Ha a Templom u. 32. épület átalakítására kerülne sor, javasolta ne
aprózzuk el a teremnagyságokat, maradjanak meg a jelenlegi nagyságukban, ha civil
szervezeteket is be akarunk engedni.
Jákli Viktor képviselő: A Püspök Úr dunaföldvári látogatásakor már szó volt ennek az
épületnek a hasznosításáról. A Püspök Úr is egyetértett azzal, hogy keresztény szervezetek
kapják meg a házat, mivel ha zarándok szállás lesz kialakítva, az nehezen összeférhető
egészen más tevékenységgel egy épületen belül. Keresztény szellemben történjen a ház
hasznosítása. A Málta tervei között felnőttképzések kialakítása is és nyári táboroztatás is
szóba került.
A Málta is és a katolikus egyház is anyagilag gyenge, nem tudják megpályázni.
Horváth Zsolt polgármester: Csatlakozzunk
a Mária úthoz, készíttetnénk egy
költségbecslést. Az önkormányzatok pályázhatnak erre az uniós pénzre. A Málta nem tudna
kötelezettséget vállalni.
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Széles János képviselő: Ne feledkezzünk meg arról, ha kialakítjuk a civil házat, illetve a
zarándokszállást, annak a fenntartásáról is gondoskodnunk kell.
Dr. Hallai Róbert képviselő: Mire szól a pályázat, mi a háttere?
Horváth Zsolt polgármester: Ez a pályázat a Mária úthoz kapcsolódó zarándokhely
kialakítását célozza. Ha kapunk pályázati pénzt civil ház és zarándokház lenne az épületben.
A pályázathoz zarándokszállás kialakítása céljából csatlakozunk.
Széles János képviselő: Mit csinálunk akkor, ha ez a projekt sajnálatos módon nem jön össze
és az egészből nem lesz semmi, nem lesz zarándokhely kialakítva? Döntenünk kellene mi
legyen a Templom u. 32. épülettel? Folyamatosan romlik az állaga. Fel kellene mérni az
igényeket az épület hasznosítására vonatkozóan.
Horváth Zsolt polgármester: Válaszában elmondta, ha nem nyerünk pályázati pénzt
visszahozzuk az ügyet a Testület elé. Megkérdezzük a civil szervezetek egy kerekasztal
összehívása keretében a választások után.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési szándékát fejezi
ki a „Mária Út Közép-Európa Zarándokútja” Dunaföldváron is átvezető zarándok útvonal
fenntartásához, és együttműködik a pályázaton történő indulásban.
A dunaföldvári zarándokszállás kialakításához a Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti
önkormányzati ingatlant veszi igénybe.
A zarándokszállást az esetben hozza létre, amennyiben annak megvalósításhoz európai uniós
forrás nyerhető el.
A Képviselő-testület a pályázat benyújthatósága érdekében projekt koncepciót dolgoztat ki
(vázlatterv, költségbecslés).”
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
215/2014.(IX.22.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési szándékát fejezi
ki a „Mária Út Közép-Európa Zarándokútja” Dunaföldváron is átvezető zarándok útvonal
fenntartásához, és együttműködik a pályázaton történő indulásban.
A dunaföldvári zarándokszállás kialakításához a Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti
önkormányzati ingatlant veszi igénybe.
A zarándokszállást az esetben hozza létre, amennyiben annak megvalósításhoz európai uniós
forrás nyerhető el.
A Képviselő-testület a pályázat benyújthatósága érdekében projekt koncepciót dolgoztat ki
(vázlatterv, költségbecslés).
Határidő: A határozat továbbítására 2014.szeptember 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
● Tóth István képviselő: Jegyző Asszonytól kérdezte, mit tudni az egyik helyi polgármester
jelölt választási plakátján lévő címerhasználatáról?
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Arról van szó, hogy az egyik polgármester jelölt
úgy tette ki a plakátját, hogy rajta van Dunaföldvár címere a saját fényképe alatt. Lehet hallani
a médiában, hogy Budapesten is van ilyen probléma. A mi SZMSZ-ünk is leszabályozza,
hogy ki és hol használhatja a címert, mely szerint a címer használatát jogi személyek részére
engedélyezheti a polgármester a jegyző javaslatára. Kiderítettük, hogy ez nem a választási
bizottság hatáskörébe tartozó választási törvénysértés, hanem a mi SZMSZ-ünkhöz tartozó
törvénysértés. Az a baj, hogy a szabálysértési szankciók a rendeleteinkből ki lettek véve, tehát
az SZMSZ-ünkben sincs, így hiába van benne, hogy hogyan lehet használni a címert, nincsen
büntetési szankció. Ha megalakul az új Képviselő-testület, erre is oda kell majd figyelni. Ha
van szankció, lehet büntetést alkalmazni.
Jelen esetben a szóban forgó polgármester jelölt nem a választási szabályokat sértette meg.
● Széles János képviselő: Köszöni, hogy az önkormányzat megcsinálta Bölcske utcán a
pincék előtt a csapadékvíz elvezetést. Sokat segített a helyzeten. Szépen megcsinálták, de az
elhelyezett vízelnyelő rácsok nagyon kicsik, nem képesek befogadni ezt a rengeteg vizet, ami
az utóbbi időben esett. Kérte, ha van rá lehetőség alakítsanak ki szabadfolyású „teknőt” , arra
vasrácsot tegyenek.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: A Kiskúti közben megdupláznánk a rácsokat, a Kanális
lejáróban pedig jövőre akarjuk lebetonozni a vápás vízelvezetőt, akkor ezt is megcsinálják,
így irányítottan folyik majd a víz, ami remélhetőleg segít ezen a problémán.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a rendkívüli ülést 15,15 órakor
bezárta.

k.mf.

Horváth Zsolt
Polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Hallai Róbert képviselő

