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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete
Száma: 487-14//2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00
órakor megtartott soros nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Lipták Tamás képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 8 fővel
határozatképes.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Jákli Viktor képviselőt.
Napirendre vonatkozó javaslatok az alábbiak voltak:
Horváth Zsolt polgármester: A „Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgáltatás és
Alapszolgáltatási Társulás 2015. december 31-ei időponttal történő megszüntetése” című
előterjesztés napirendre vételét kérte. Hozzátette, az írásos előterjesztést a tegnapi napon
kiküldtük a képviselőknek.
Lipták Tamás képviselő:A Bölcske utcai lakókkal történt egyeztetés eredményeként kérte,
hogy a 21. számú „Döntés Dunaföldvár, F. Bölcsekei utca forgalmi rendjének
megváltoztatásáról” című napirendi pontot vegyék le az ülés napirendjéről.
Takács Zoltán képviselő: Kérte a 22. számú előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását.
Ezt az indítványt a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Horváth Zsolt polgármester a módosító indítványokkal egyetemben megszavaztatta az ülés
napirendjét.
Szavazott: 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az ülés alábbi napirendjét:
1. Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
2. Beszámoló a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
 Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról
 Beszámoló a Dunaföldvári Rendőrőrs 2014. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta:Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési,
Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
5. Tájékoztató a mezei őrszolgálat működéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
7. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
8. DBM Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola
Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
9. Tájékoztató Dunaföldvár Város Önkormányzat belső kontrollrendszer
kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének
Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről és az ehhez készített intézkedési
tervről
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
10. A Képviselő-testület 49/2015.(II.24.) KT határozatára tett törvényességi felhívás
megvitatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
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11. Javaslat a 2015.évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
12. Duna-Sió Menti Vízi Társulati hozzájárulásból Dunaföldváron megvalósítandó
munkálatok
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B. Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság
13. Dunaföldvár, Belső Bölcske u. 2. szám (4580 hrsz.) előtti közterületen (4579 hrsz.)
ismeretlen üreg leszakadás miatt – mis maior támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
14. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
15. Döntés 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében 1 hetes nyári
tábor megvalósításának támogatásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
16. Szabadpiaci áram beszerzés 20l6. – 2017. évben
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
17. Váradi Metál Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi u. 73.) telekhatár-rendezési ügye
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
18. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
19. Döntés „Pincék, üregek veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási
területén” tárgyú keretszerződés megkötéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
20. Dunaföldvár, Sóház u. 11. szám alatti ingatlan bontására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
A pályázatot bontotta: Pénzügyi Bizottság
21. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgáltatás és Alapszolgáltatási
Társulás 2015. december 31-ei időponttal történő megszüntetése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
22. Egyebek
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Zárt ülésen:
1. 2015. évi költségvetésbe betervezett útépítési beruházások sorrendjének
meghatározása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2. Dunaföldváron a 2015-2022-es ciklusban tervezett nagyberuházások
meghatározása (Fejlesztési koncepció)
• A termálvizes gyógyfürdő és gyógyszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozóan tervezői árajánlat kérése
3. Dunaföldvári utcák útépítési és felújítási kivitelezési munkáinak folyamatos
figyelemmel kísérése érdekében személyek megbízása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
4. Egyebek

A napirendi pontok tárgyalása előtt Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és Horváth Zsolt
polgármester átadta az „Év köztisztviselője” díjat.
Az idei évben a díjat Dr. Révész Judit aljegyző kapta.
Napirendi pontok tárgyalása
1. Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Istella Zsolt alezredes, tűzoltóparancsnok: Ismertette írásos beszámolóját.
Kiemelte, hogya statisztikából látható, hogy a tavalyi év átlagosnak mondható a
parancsnokság életében. Összesen 484 riasztást kapott a parancsnokság, amely műszaki
mentést és tűzesetet takar. Szerencsére szándékosan megtévesztő riasztás nem érkezett a
tűzoltóságra.
A beszámoló nem tartalmazza, de kigyűjtötte, hogy Dunaföldvárra 53 esetben vonult a solti
katasztrófavédelmi őrs. Ebből 18 tűzeset volt és 35 esetben műszaki mentést kellett
végrehajtania a kollégáknak. Dunaföldvár városa idén május óta egyedüli önkéntes
beavatkozóként 20 esetben tevékenykedett a kárhelyszíneken.
Hozzátette, az esetek legtöbb része az időjárással összefüggött. Az 52-es út és az M6-os, a 6os út nagy forgalmának köszönhető az elég nagy számú közlekedési baleset.
Kiemelte még, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel megkötött együttműködési
megállapodást áttekintettük az idén is, módosításra nincs szükség.
Megjegyezte, a tavalyi évben az Egyesület a benyújtott pályázaton sikeresen nyert. Az
eszközök hiánytalanul megérkeztek, azokat átadtuk. Remélte, hogy a most benyújtott pályázat
is sikeres lesz.
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Dr. Hallai Róbert az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke: Elmondta, a
nagyon részletes beszámoló hűen tükrözi az elvégzett munkát, eredményeket.
A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Horváth Zsolt polgármester megköszönte az tűzoltóság munkáját, majd a beszámoló
elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
Szavazott: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
95/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóság
2014. évről szóló parancsnoki beszámolóját elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
2. Beszámoló a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Csányi Imre parancsnok: Ismertette írásos beszámolójában leírtakat.
Hozzátette, az Egyesület idén januárjában kapta meg „Az év önkéntes tűzoltó egyesülete”
díjat.
Dr. Hallai Róbert az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke: Elmondta, a
beszámoló hűen tükrözi az elvégzett munkát, eredményeket.
A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Horváth Zsolt polgármester megköszönte a helyi tűzoltóság munkáját, majd a beszámoló
elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
Szavazott: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
96/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2014. évi munkájáról készített beszámolót megismerte és elfogadta.
Határidő:Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Széles János képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.
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3. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta:Ügyrendi Bizottság
 Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Kuti István alezredes, kapitányságvezető:
Megköszönte az Önkormányzatbak, a Tűzoltó Egyesületnek és a Polgárőrségnek a
mezőőrségnek, közterület felügyeletnek a mindennapi munkában nyújtott támogatását.
Tevékenységükkel, segítségükkel markánsan hozzájárultak ahhoz, hogy immár 5. éve, mint a
járás, mint pedig Dunaföldvár területén az ismertté vált bűncselekmények és a szabálysértések
számának jelentős csökkenéséhez. Bízik abban, hogy a rendőrségi jelenlét és a lakosság
biztonság érzete találkozik.
Elmondta még, különösen nagy a nyomás az 1-es és 2 számú főútvonalak nagy áteresztő
forgalma miatt. Majd a leírt beszámolóját ismertette.
 Beszámoló a Dunaföldvári Rendőrőrs 2014. évi munkájáról
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kulcsár Szabolcs a helyi rendőrőrs parancsnoka: Ismertette a beszámolójában
összefoglaltakat. Megköszönte az Önkormányzat és a társszervek segítségét.
Dr. Hallai Róbert az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke: Elmondta, a
bizottság tárgyalta a tájékoztatókat. Hozzátette, azt láttuk, hogy az adatok pozitív irányba
mutatnak.
A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Lipták Tamás képviselő: Megköszönte a rendvédelmi szervek valamint a polgárőrök
munkáját.
Takács Zoltán képviselő: Elmondta, a hétvégén a Bölcske utcán nagyon korrekt módon
történt a trafipaxos ellenőrzés. Felvetette, a rendőrség tudja-e, hogy Dunaföldváron melyek
azok az utcák, ahol ilyen műszerrel kell, hogy kiálljanak? Van-e erre tematikájuk?
Dr. Kuti István alezredes, kapitányságvezető:Válaszában elmondta, természetesen van
lehetőség és nem ad hoc jelleggel történnek az ellenőrzések. Hozzátette, a balesetek számának
csökkentése érdekében kell ezeket a berendezéseket bevetni. Mind a 15 településen vannak
igények erre. Elmondta, természetesen ismeri, hogy dunaföldváron hol kellene ezeket a
berendezéseket alkalmazni. Ilyen pl. a Penteli utca, az iskola előtti rész, a 6-os út
meghatározott részei, de más utakon is mérhetetlen sebességgel közlekednek. Egy
készülékünk van. Folyamatos üzemmódban dolgoznak. Dunaföldvár kérésre ezt a
sebességmérést meg fogja kapni. Megjegyezte, a sebességmérés nem titokban történik, az
interneten is meg lehet nézni, hogy éppen hol van az ellenőrzés.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Jelezte, hogyDunaföldvár droghelyzete érdekelné. Kell-e félni a
szülőknek, a bűnelkövetőknek?
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Dr. Kuti István alezredes, kapitányságvezető:A felvetésre reagálva elmondta, a szülőknek
nem kell félniük, hanem oda kell figyelmi a gyerekükre, jól kell nevelni őket. Hozzátette, a
kábítószer ügy társadalmi jelenség. Nem biztos, hogy bűntető eljárást kell indítani a
gyerekkel szemben, viszont megfelelő orvosi, vagy hatósági gyámhivatali segítségek kell
tenni. Szívesen fogadják a lakosság és az oktató-nevelő intézmények jelzéseit. Fogjunk össze,
figyeljünk a gyerekeinkre és egymásra.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Elmondta, a gyermekjóléti szolgálat részéről már
történek olyan rendezvény szervezések és továbbképzések e területtel foglalkozó dolgozók
részére. Ezek a továbbképzések pontosan azt segítik, hogy a kábítószerrel kapcsolatos
eseményeket felismerjék. A nagyobb tájékozottság érdekében egy helyi tv-s tájékoztatást
tartanak majd egy dunaújvárosi pszichológus részvételével.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester mindkét tájékoztató
elfogadásáról szavaztatta a Testületet.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
97/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 2014.
évi munkájáról, tevékenységéről, valamint a Dunaföldvári Rendőrőrs – a város 2014. évi
közbiztonsági helyzetéről szóló – beszámolóját megismerte és elfogadta.
Határidő:Azonnal
Felelős:Horváth Zsolt polgármester

4. Beszámoló a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési,
Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Hallai Róbert az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke:Elmondta, a
bizottság megismerte a tájékozatót és összességében azt állapította meg, hogy szép munkát
végeztek.
A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Széles János képviselő a Megyei Polgárőrség elnöke: Megköszönte a Polgárőrség tagjainak
önkéntes munkáját és az Önkormányzat anyagi támogatását.
Ismertette a beszámolóban leírtakat.
Takács Zoltán képviselő: Elmondta, hogy e szervezet vállalta magára a dunaföldvári
kislaborban levett vérek a dunaújvárosi kórházba történő napi szállítását. Felhívta a lakosság
figyelmét arra, hogy emiatt nem kell már reggel 6 órakor jönni sorszámot húzni a kislaborban.
Köszönet ezért a Polgárőrségnek.
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Kiss Lajos Csaba képviselő: Elmondta, a Polgárőrség is és a helyi tűzoltóság isrendszeresen
pályázik, mellyen nagymértékben hozzájárulnak a város közbiztonságához.
A Polgárőrség 3 millió forintot nyert a térfigyelő rendszerünkhöz, a tűzoltóság a szertár
felújítására 4 millió forintot. Mindkét szervezetnek jelenleg is van 5 és 8 millió forint igényű
pályázata szolgálati gépjárművek beszerzésére.
Széles János képviselő: Közölte, a Polgárőrség vállalja, hogy a Bölcske utcai játszótér
karbantartását folyamatosan elvégzi. Javasolta, hogy más civil szervezetek is tegyenek
hasonló felajánlást más játszóterek karbantartására vonatkozóan.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester a tájékoztató elfogadásáról
szavaztatta a Testületet.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
98/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a
„Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi
Egyesülete 2014. évi munkájáról készített beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
5. Tájékoztató a mezei őrszolgálat működéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, jól kidolgozott anyagot vitathatott meg
a Bizottság, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt.
Takács Zoltán a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke: A Bizottság megállapította, hogy a mezei őrszolgálat jól, hatékonyan és
szabályosan, végzi a munkáját. A Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Széles János képviselő: Véleménye szerint jól koordinált csapat végzi a mezőőri feladatokat.
Az Önkormányzat személyi illetve felszerelés területén a maximumot nyújtotta számukra.
Egyre hatékonyabban dolgoznak. A gazdák is meg vannak elégedve a munkájukkal. Köszöni
a munkájukat.
Jákli Viktor képviselő: Véleménye szerint a mezőőrség a gazda társadalom nagy
megelégedésére végezte munkáját. A plusz 1 fő mezőőr alkalmazása beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. Szinte alig volt falopás.
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Itt mondta el, hogy a lakatlan ingatlanokat a címjegyzékből törölni kellene illetve az oda
bejelentkezővel valamilyen módos kontrolálni kellene. Ezt kellene kezdeményezni.
Széles János képviselő távozott az ülésről, a Képviselő-testület létszáma: 8 fő.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester a tájékoztató elfogadásáról
szavaztatta a Testületet.
Szavazott: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
99/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat 2014.évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Jákli Viktor képviselő elhagyta az üléstermet, a Képviselő-testület létszáma: 7 fő.
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Az előterjesztés vonatkozásában kérdés, hozzászólás nem volt. Horváth Zsolt polgármester
megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
100/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 227/2014.(XI.06.),
178/2014.(VII.19.), 277/2014.(XII.16.), 179/2014.(VIII.19.),
205/2014.(IX.16.), 224/2014.(X.21.), 241/2014.(XI.25.), 242/2014.(XI.25.),
243/2014.(XI.25.), 244/2014.(XI.25.), 274/2014./XII.16.), 276/2014.(XII.16.),
1/2015.(I.12.), 22/2015.(I.27.), 40/2015.(II.24.), 41/2015.(II.24.), 65/2015.(IV.2.),
78/2015.(IV.28.), és a 79/2015.(IV.28.) KT határozatokról valamint a folyamatban lévő
147/2014.(VII.08.) KT határozatról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
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7. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést.
Elmondta, a pénzügyi bizottsági ülést megelőző rendkívüli ülésen felvetődött, hogy e rendelet
módosítás 2.1.2 táblázata tartalmazza-e az ott hozott fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket?
Azt a választ kapta, hogy a következő 2. számú módosítás részletesen fogja tartalmazni
ezeket. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett rendeletmódosítást.
Horváth Zsolt polgármester bemutatta az új pénzügyi vezetőt, Baksáné Lubik Zsuzsannát, aki
július 01-jétől veszi át a pénzügyi iroda irányítását a nyugdíjba vonuló Tángli Istvánnétól.
Az előterjesztésre vonatkozó kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester
megszavaztatta a rendeletet.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.25.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
8. DBM Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola
Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette a pénzügyi bizottság határozatát,
miszerint a bizottság határozati javaslat „A” változatának elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.
Megjegyezte, véleményük szerint nema pénzügyi bizottság feladata lenne, hogy felhívja az
intézményvezető figyelmét. Előző években több diák utazott ki a testvérvárosba. Az
intézményeknél, ha nincs olyan személy, aki szervezze a testvérvárosi kapcsolatokat, akkor
azok ellaposodnak, kiürülnek. A Képviselő-testület hiába próbálja támogatni, a végén az lesz
alig lesz diák, aki kimegy. Próbáljon meg az intézményvezető kapcsolatokat keresni, életet
lehelni a testvérvárosi kapcsolatba.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat
„A” változatát.
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Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
101/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján a DBM Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnázium és
Szakiskolája részére 135.000 Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást
nyújt a Weikersheimben részt vevő 3 fő utazási költségeire.
A támogatásról, és annak elszámolásáról a hivatkozott rendelet 4. sz. melléklete szerint
egyedi megállapodást kell kötni.
Határidő: Értesítésre 2015. június 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
9. Tájékoztató Dunaföldvár Város Önkormányzat belső kontrollrendszer
kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének
Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről és az ehhez készített intézkedési
tervről
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, mivel az Intézkedési Tervben minden
végrehajtási határidő 2015. december 31-e, vagy folyamatos, ezért kérte a Jegyző Asszonyt,
hogy a szeptemberi pénzügyi bizottsági ülésre készítsen a végrehajtásról egy részleges
beszámolót.
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Hozzászólásában elmondta, mi, a Hivatal dolgozói
ennek a jelentésnek nagyon örülünk. 2010. évben ellenőrzött átfogóan bennünket az ÁSZ
utoljára. Akkor sokkal több megállapítás volt. Nagyon sok munkával sikerült az, hogy a
vizsgált 5 kontroll területből 4 teljesen szabályszerű minősítést kapott, 1 pedig részben
szabályszerűt. Megjegyezte, hogy 64 vizsgált önkormányzat közül ez csak egypár
önkormányzatnak sikerült. Az Intézkedési Tervet megküldtük az ÁSZ-nak melynek
elfogadásáról még nem érkezett visszajelzés. Év végéig a hiányosságokat rendezzük.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavazatta a határozati javaslatot.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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102/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Város
Önkormányzata belső kontrollrendszer kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső
ellenőrzés működésének Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésről szóló tájékoztatós
megtárgyalta.
A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzata belső kontrollrendszer
kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének Állami
Számvevőszék által végzett ellenőrzésről szóló tájékoztatós tudomásul veszi és az 1. számú
melléklet szerinti intézkedési tervet jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester, Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
1. sz. melléklet

I N T É Z K E D É S I T E RV
Dunaföldvár Város Önkormányzat belső kontrollrendszer kialakításának, egyes
kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének Állami Számvevőszék által
végzett ellenőrzés megállapításaihoz és javaslataihoz.
- 15060azonosítószám Intézkedés a polgármester részére
A polgármester, mint kötelezettségvállaló gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat
nevében történő kötelezettségvállalásra az Áht. 37.§(1) bekezdésében és az Ávr. 55.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az Ávr. 53. §-ában meghatározott kivételekkel
kizárólag a kötelezettségvállalás dokumentumán történt pénzügyi ellenjegyzés után kerüljön
sor és a kötelezettség vállalás dokumentumban tüntessék fel a pénzügyi ellenjegyzős dátumát.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Intézkedés a jegyző részére:
1./ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében meg kell határoznia a
beszámolási szinteket, határidőket és módokat.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2./ A kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban
- Határozza meg a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az egyes kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint a
kockázatok kezelése érdekében szükséges intézkedések teljesítésének folyamatos nyom
követési módját.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
3./ A monitoring rendszerrel kapcsolatban
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- Gondoskodjon a külső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek
végrehajtásáról, a működtetésben az ellenőrzés által feltárt hibák hiányosságok,
szabálytalanságok kijavítására a 370/2011.(Korm. rendelet 13. § és 14. §-aiban foglaltak
alapján.
Határidő: 2015. december 31. az ellenőrzések függvényében
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
4./ A Pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollokkal kapcsolatban
- Gondoskodjon arról, hogy az Ávr. 57. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
teljesítésigazoló minden esetben ellenőrizze a kiadások teljesítésének összegszerűségét.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és az írásban kijelölt teljesítésigazoló
- Az érvényesítést a kifizetéseket megelőzően mindig az Áht. 38. § (1) bekezdésében és
az Ávr. 58. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak szerint szabályszerűen végezze az
érvényesítő. Az érvényesítő minden esetben jelezze az utalványozónak, hogy a
megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási kormányrendelet, az Ávr. előírásait
és a belső szabályzatban foglaltakat nem tartották be.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és az írásban kijelölt teljesítésigazoló
5./ Kezdeményezze, hogy az éves ellenőrzési terv kiterjedten a kifizetések szabályszerűségi
ellenőrzésére, különös tekintettel a személyi juttatásokkal, a dologi kiadásokkal, a
felhalmozási kiadásokkal, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokkal, az
ellátottak pénzbeli juttatásaival kapcsolatos kiadási jogcímekből teljesítet kifizetésekre.
Határidő: 2015. november 30. a 2016. évi belsőellenőrzési terv elkészítésének időpontja
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Dunaföldvár, 2015. június 10.
Horváth Zsolt
polgármester

10. A Képviselő-testület 49/2015.(II.24.) KT határozatára tett törvényességi felhívás
megvitatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Hallai Róbert az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke:Ismertette az
előterjesztésben leírtakat.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Elmondta, a határozati javaslatba beleírták a
szükséges módosítást. Elmondta még, az előterjesztésben észrevételt tettek arra vonatkozóan,
miszerint ezt a témakőrt úgy tűnik, hogy két jogszabály is szabályozza párhuzamosan.
Az érintett megállapodásból kitűnik az is, hogy a szociális törvény (1993. évi III. tv.) szerinti
feladatokat, amelyekért térítési díjat kell az igénybe vevőnek fizetni, és rendeletet kell alkotni,
csak Dunaföldvár településre kiterjedően látja el a társulás.
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Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Társulási Megállapodás eddig is törvényes volt, mert
ugyan maga a Társulás nem rendelkezett arról, hogy mely település alkot rendeletet a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról, de a Jogalkotásról szóló törvény hivatkozott 5. § (1a) paragrafusa szerinti
lehetőséggel éltünk és a térítési díjakról, azok igénybe vételéről Dunaföldvár Város
Önkormányzata a 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
Hozzátette, nem kívánunk a Kormányhivatallal vitatkozni, a törvényességi észrevételt
elfogadjuk.
Takács Zoltán képviselő: Kifogásolta, hogy a Kormányhivatal által tett törvényességi
észrevétel írásos anyaga nem került csatolásra az előterjesztéshez.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavazatta a határozati javaslatot.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
103/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal
TOB 22/551-1/2015. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, azt elfogadja és a
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás Társulási
Megállapodását az alábbi módosító okirattal módosítja 2015. július 15-ei hatállyal:
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás
6. számú módosító okirata
1./ A Társulási Megállapodás III. Fejezet 2./pontja az alábbi szövegezéssel egészül ki:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt) 92. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Dunaföldvár Város
Önkormányzata alkot rendeletet.
A rendelet-tervezetet Dunaföldvár jegyzője készíti elő.
A rendelet megalkotása előtt a rendelet-tervezetről a Társulási Tanáccsal társulási ülésen kell
egyezetni és be kell szerezni a részt vevő települések Képviselő-testületeinek írásbeli
hozzájárulását.
2./ Az 1./ pont szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
2015. július 15-én lép hatályba.
Határidő: A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2015. július 10.
Felelős:Horváth Zsolt polgármester
Jákli János képviselő kiment az ülésről, a Képviselő-testület létszáma: 6 fő.
11. Javaslat a 2015.évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Felolvasta a képviselők által tett felajánlásokat.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
Szavazott: 6 fő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor és Takács
Zoltán képviselők írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk felajánlásáról. A képviselő-testület
összesen 1 143 000,- Ft tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil szervezetek
támogatására használja fel:
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése
1.
Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.PécsiTer. Központ
2.
Sportért Kultúráért Egyesület
Összesen:

Támogatási összeg
381 000,762 000,1 143 000,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2015.07.15.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

12. Duna-Sió Menti Vízi Társulati hozzájárulásból Dunaföldváron megvalósítandó
munkálatok
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke:Ismertette az előterjesztést és a bizottsági álláspontot, miszerint a bizottság
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.Megjegyezte, amióta ő
képviselő, azóta gréderezzük a földutakat és még mindig rosszak a földútjaink.
A bizottsági ülésen megjelentek nagyobb gazdálkodók is, akiknek a véleménye az, hogy
sorrendet kellene felállítani a vízelvezetéssel és az út karbantartással kapcsolatban. Végleges
megoldást kellene alkalmazni. Felmerült az is, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy
megemelt mezőri díj kivetése esetén a többlet befizetés elegendő-e a külterületi csapadékvízelvezésre és az utak javítására. A gazdák arra tettek utalást, hogy inkább mezőőri járulékot
fizetnek, mint más adónemet, mivel ők is meg vannak elégedve a mezőőrök munkájával.
A bizottsági ülésen a nagygazdák utaltak arra, mivel ezek az utak önkormányzati tulajdonban
vannak, a teherviselést vállalják közösen. Meg kell vizsgálni az az összeg mire lenne elég.
Jákli János képviselő visszajött az ülésre, a Képviselő-testület létszáma: 8 fő.
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Horváth Zsolt polgármester: Megjegyezte, a gazdák részéről nem is a fizetéssel volt a gond,
hanem azzal, hogy a pénz „elvándorolt” a közös alapba és dunaföldvárra abból nem lett
költve.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
Horváth Zsolt polgármester megszavazatta a határozati javaslatot.
Szavazott: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
105/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Duna-Sió Menti Vízi Társulathoz
a dunaföldvári vízgyűjtő terület tagi hozzájárulásából a 2015. április 01-jei állapot szerint
befolyt 1.816.413.- Ft. tagi támogatás 70 %-ára 1.271.489.- Ft. összegben az alábbi munkák
elvégzését rendeli meg a Társulattól a 2015-ös évben, hivatkozással az IB elnökének az
Önkormányzat részére megküldött 2015. május 12-én kelt levelére.
A munkálatok sorrendje az 1.271.489.—Ft. erejéig
1./ A 4155 és 0259 hrsz. alatti Oláh-völgyi árok tisztítása, kotrása a Piactértől a Tójárásig.
2./ Az 1./ pont szerinti gyűjtőárokba becsatlakozó árkok tisztítása, kotrása.
Gyűjtőárokba becsatlakozó önkormányzati tulajdonú árkok:
- Reiter közi árok (4131 hrsz),
- Aradi köz – B. Kertek köze kézi erővel (4057, 3921, 0253 hrsz.),
- B. Kertek köze – Oláh-völgyi árok (3932 hrsz.),
- A. Bölcske u. – Oláh-völgyi árok (0249 hrsz.),
- Tójárás u alsó szakasza – Oláh-völgyi árok (0241 hrsz.).
3./ A 0267/1 hrsz-úút és a 0265/2 hrsz-ú vasútvonal alatt átvezető árok tisztítása kézi erővel.
Amennyiben a munkálatot a Vízi Társulat kapacitás hiányában elvégezni nem tudja, az
Önkormányzat vállalja 3 árajánlat beszerzését (A településen több vállalkozó rendelkezik a
munkálatok végzéséhez szükséges gépi erővel.) és tudomásul veszi, hogy ez esetben is a
Duna-Sió Menti Vízi Társulat a megrendelő.
Határidő: a határozat továbbítására: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Jákli Viktor képviselő visszajött az ülésre, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.
13. Dunaföldvár, Belső Bölcske u. 2. szám (4580 hrsz.) előtti közterületen (4579 hrsz.)
ismeretlen üreg leszakadás miatt – mis maior támogatás igénylése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor a Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője: Részletesen ismertette az
előterjesztést.
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Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságegyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot. Hozzátette, jó lenne látni, hogy a pince-partfal keret éppen hol tart.
Jelenleg tudomása szerint 1,5 millió forint van ebben a keretben, a többi már elköltöttük.
Lipták Tamás képviselő: Megkérdezte, hogyDunaföldvári utcák útépítési és felújítási
kivitelezési munkáinak folyamatos figyelemmel kísérése érdekében személyek megbízása a
vis maior munkákra is vonatkozik? Igaz, ezt az előterjesztést a zárt ülésen tárgyalják majd.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Elmondta, már évtizedes vesszőparipája a pince-partfal
helyreállítás. Tényleg brutálisak ezek az árak és néha felháborítóak is. Jó lenne, ha
odafigyelnénk arra, hogy milyen takarékosan történnek a munkák.
Lajkó Andor a Városfejlesztésiés Műszaki Iroda vezetője: Hozzátette,A 19. számú
napirendi előterjesztésben is le van írva, hogy közbeszerzéssel nyerték el munkákat. Az
anyagokat a helyi vállalkozóktól vesszük meg. Az elvégzett munkát több hatóság ellenőrzi és
bekérik a számlákat is.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
106/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Belső Bölcske utca 2. szám (4580 hrsz.) előtti
közterületen (4579 hrsz.)ismeretlen eredetű üreg leszakadása
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2015. év
523.494,- Ft
0 Ft
0 Ft
4.711.446,- Ft
5.234.940,- Ft

%
10
0
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.234.940,-Ft melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja(megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó).
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*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.


Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni
/ nem tudja ellátni(a megfelelő rész aláhúzandó).



A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (II.27.) KT.
számú rendelet 6. § (1) bekezdés alapján a pince-partfal keretéből biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő:azonnal
Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester
14. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Pataki Dezső a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója: Részletesenismertette
az előterjesztést.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, 10.700 e forintot az utóbbi rendkívüli
ülésen elköltöttünk a fejlesztési tartalékból. Hozzátette, a fejlesztési tartalékkereten marad 20
millió forint, ha levonjuk ezt a pályázati önerőt. A költségvetésünk biztosít erre a 2 502 518.Ft. összegű saját erőre forrást. Tényleg szükséges ez a beruházás, javasolja, hogy fogadja el a
Képviselő-testület. Ráfér a művelődési házra a fejlesztés.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
107/2015.(VI.23.) KT
határozat
1. Az emberi erőforrások minisztere a – belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra.
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Dunaföldvári
Művelődési Központ és Könyvtár (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9. illetve Béke tér 13.) műszaki
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technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak
karbantartására, felújítására támogatási igényt nyújt be.

gyarapítására,

épületének

3. A Képviselő-testület az 25 025 176,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 22 522 658,forintos támogatást igényel és 2 502 518,- forint összegben saját forrást biztosít - a pályázati
célnak megfelelő külön soron kimutatva - az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
fejlesztési tartalékkerete terhére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és
benyújtására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 29. (pályázat benyújtási határideje)

15. Döntés 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében 1 hetes nyári
tábor megvalósításának támogatásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jung Katalin Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási
központ intézményvezetője:
Elmondta,ez év tavaszán az alpolgármester asszony
megbízásából kutatást készítettünk a gyermekszegénységgel érintett családok körében.
Feltártuk azokat a hiányokat, melyben ezek a gyerekek szenvednek. Az egyik hátrányuk
éppen az volt, hogy nem tudnak a szülők a nyári táborozásra anyagi forrást biztosítani.
Nincsenek olyan élményt szerző nyári programjaik, amik segíthetnék őket. Ez a tábor ezt a
célt is szolgálná, hogy biztosítsuk részükre azokat az élményeket, amelyek más családok
számára biztosítottak.
Hozzátette, ez a tábor a drog prevenciós pályázatnak is az egyik része. Ha ez a pályázat nem
lenne sikeres, ennek az önrészéből biztosítanánk ezt a tábort. Kiemelte, mindenki, aki ebben a
táboroztatásban részt vesz, azt anyagi ellenszolgáltatás nélkül teszi.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
108/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Gyermekszegénység
elleni program keretében biztosított nyári étkeztetés ideje alatti 1 hetes gyermektábor
szervezéséhez, a programok finanszírozásához - amennyiben a Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet által kiírt kábítószer- prevenciós programok támogatására
meghirdetett KAB-ME-15-A/B/C kódszámú benyújtott pályázat sikertelen lesz, az ezen
pályázathoz önrészként már biztosított - 290.000.- Ft támogatást biztosít.
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Határidő: 2015. augusztus 12.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester, Jung Katalin intézményvezető

16. Szabadpiaci áram beszerzés 20l6. – 2017. évben
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor a Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője:Az előterjesztést kiegészítve
elmondta, az a különbség az eddigi évekhez képest, hogy most két évre bonyolítanák le ezt a
közbeszerzést, tehát 2016., 2017. évre. Ha nem az Eon nyer, akkor nem két helyről kapjuk a
számlát, hanem egy cégtől fog jönni. Mindenképpen közbeszerzéssel kell beszereznünk, mert
meghaladjuk a közbeszerzési határértéket.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Mivel évek óta alkalmazzuk ezt az eljárást, kedvezményt értünk el a beszerzett
áram díjából. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy részt
vegyünk ezen a közbeszerzésen.
Takács Zoltán a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke:Ismertette a bizottság álláspontját, miszerint a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Elmondta, a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárban, a
tornacsarnokban, a művelődési házban elkezdtük termelni az áramot. Megkérdezte, ezt az
áramot ki fogja átvenni? Kivel számolunk el?
Kalkuláltak-e már arra vonatkozóan, hogy ezzel mennyit fogunk spórolni?
Lajkó Andor a Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője:A kérdésre válaszolva kifejtette,
ezek a rendszerek még nem üzemelnek, talán kéthét múlva termelik az áramot. Az Eon az
üzemeltetője a rendszereknek, a szerződések meg vannak kötve és hozni fogják azokat az
órákat, amelyek külön mérik a termelt energia mennyiséget. Ez az áramforrás egyik
intézménynél sem fogja 100 %-ban megtermelni azt a mennyiséget, amennyit elfogyasztunk.
A közbeszerzés során egy táblázatban elküldjük a Sourcing Kft-nek, hogy az egyes
intézményeknek mennyi a fogyasztása. Ezt a napelemes áramtermelést meg tudjuk úgy
becsülni, hogy annyival csökkentjük majd a lejelentett mennyiséget. Eddig mindig
belefértünk a tól-ig határokba és figyelembe fogjuk venni a napelemes áramtermelésünket.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
109/2015.(VI.23.) KT
határozat
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város
Önkormányzata és intézményei, a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde dunaföldvári
intézményei vonatkozásában a 2016. és 2017. villamos energia évre a szabadpiacon kívánja
beszerezni az áramot. Ennek érdekében csatlakozik Biatorbágy Város Önkormányzata
gesztorságával szervezett csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.
A Képviselő- testület a villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést köt a
Sourcing Hungary Kft.-vel és meghatalmazza arra, hogy az egyetemleges szolgáltatóknál
eljárjon.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016. és 2017. villamos
energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt
követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
Felelős:Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 31.
17. Váradi Metál Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi u. 73.) telekhatár-rendezési ügye
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke:Elmondta, a Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztésnek megfelelően a határozati javaslatot.
Takács Zoltán a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke:Elmondta, e bizottsági is egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Lajkó Andor a Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője:Jelezte,azt még nem tudtuk
Váradi Gáborral, a Kft. vezetőjével leegyeztetni, hogy mind a két területet átadja-e nekünk
vagy csak az egyiket.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

110/2015.(VI.23.) KT
határozat
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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul Dunaföldvár Város
Önkormányzata 54/96-od részbeni tulajdonát képező dunaföldvári 3934 hrsz. alatti
beépítetlen területét és a Váradi Metál Kft. (7020, Dunaföldvár, Paksi u. 73.) tulajdonát
képező 4130 hrsz. kivett, üzem művelési ágú ingatlanát érintő adásvétellel vegyes
csereszerződés megkötéséhez az alábbi feltételekkel:
A Váradi Metál Kft. viseli a jogügylettel kapcsolatos összes költséget.
Az adásvételhez szükséges vételárat az Önkormányzat által megbízott ingatlanszakértő által
készített értékbecslés alapján kell meghatározni.
Amennyiben a rendezési tervben szereplő feltáró útba eső területrészt (3947, 3945 hrsz.) a
Váradi Metál Kft. csereként átadja az Önkormányzat részére, ebben az esetben nem
jelentkezik értékkülönbözet.
Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

18. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke:Elmondta, a bizottsági egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Hozzátette, Dunaföldváron megalakult egy új idegenforgalmi egyesület, akik nagy lendülettel
munkálkodnak. Ők egy turista utat kívántak kijelölni, ami meg is történt. Ez az út egy
nyomvonalon fut a Mária úttal. A Kálvária utáni terület elég líciumos, ehhez kért az egyesület
önkormányzati segítséget.
Széles János képviselő: Felhívta a mezőgazdaságból élőket, hogy ha a Mária út vonalát
érinti ingatlanuk, járuljanak hozzá, hogy az használhassák a turisták.
Takács Zoltán képviselő: Hozzátette, meg lettek keresve e tekintetben az érintett ingatlan
tulajdonosok.
Széles János képviselő: Javasolta, hogy a honlapra tegyük fel ezt a zarándok útvonalat, hogy
lehessen látni, merre megy az út.
Horváth Zsolt polgármester: Közölte, azt kérte az turisztikai egyesület vezetőjétől, hogy
kérjék be a jogi nyilatkozatokat azokról az ingatlan tulajdonosoktól, akiket érint a nyomvonal.
Széles János képviselő:Javasolta, tegyen le a Hivatal a Képviselő-testület elé egy tervezetet a
zarándok szállás kialakításának lehetőségeiről.
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Jákli Viktor képviselő: Hozzászólásában elmondta, az egész Mária út létrehozása egy
hatalmas dolog. Ezzel kapcsolatban lesz egy rendezvény augusztus 22-én a Duna parton. Az
észak-dél tengelyű Mária út most kerül beindításra, amely Dunaföldvárt is érinti. A
rendezvényen Böjte Csaba testvér lesz a vendégünk, várunk zarándokokat és lesz rock koncert
is.
Hozzátette, sok munkát tettünk bele a Mária út kijelölésbe. Sok önkéntes dolgozott vele, akik
a Turisztikai Egyesület alapító tagjai is egyben. A Kálvárián megkezdődött az út kialakítása.
Köszönik a polgármester segítségét.
Jelezte, hogy a szállásra vonatkozóan is vannak javaslataik. Az Egyházközség elnöke, Nagy
Lajos azt a javaslatot tette, hogy a Barátok templománál a kiürült paplak alkalmas lenne
zarándok szállás kialakítására.
Hozzátette, a Templom u. 32. önkormányzati ingatlan egy „alvó” projekt. Várjuk a
lehetőségeket.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester ismertette és megszavaztatta az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
111/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.

2015. július 1-től kéri a felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém,
Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), intézményi tagként, és vállalja a tagsági díj
megfizetését.

2.

Nyilatkozik, hogy Dunaföldvár Önkormányzata teljes körű képviseletét az Egyesületben
Takács Zoltán képviselő látja el, a megbízás visszavonásig érvényes.

Határidő: A határozat továbbítására: 2015.június 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

19. Döntés „Pincék, üregek veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási
területén” tárgyú keretszerződés megkötéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor a Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője:Elmondta,a Pénzügyi Bizottsági
ülésen volt kérés, hogy nézzük át a tételeket a tekintetben, hogy a gyakrabban használt tételek
mennyiben befolyásolják a tervezett áremelést. Átlagosan 3,7 %-kal emelkednének az árak. A
legsűrűbben előforduló ételek a habbetonos tömedékelés, a cement-tejjel való injektálás,
illetve a kutató fúrások. Ha kiemeljük ezt a pár tételt, az 4,5 %-os emelést jelent.
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Beszélt a céggel arra vonatkozóan, hogy mi indokolja ezeket az áremeléseket. Azt a választ
kapta, hogy az építő anyag árak és a dolgozók bérének emelkedése indokolta az áremelést.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tudomásul vette, hogy a Habbeton
Kft. 3,7 %-kal emeli az egységárait. Mivel volt már ilyen napirendi pontunk, kértük, hogy
Dunaföldváron előforduló konkrét példán keresztül legyen bemutatva, mit is jelent a városnak
ez az átlag 3,7 %-os áremelés. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta a Testületnek, hogy ennek
ismeretében döntsön.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Amit már elfogadott az előzőekben a Testület, az
már az új árakon van?
Lajkó Andora Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője:Igen, május 31-én lejárt a
szerződésünk.
Horváth Zsolt polgármester: Hozzátette, a keret-közbeszerzési szerződésben vannak
meghatározva az egységárak és az, hogy azok meddig érvényesek.
Széles János képviselő: Nehezményezte, hogya13. napirendi pontról döntöttek először, lehet,
hogy közbeszerzéssel egy olcsóbb céget is tudtunk volna találni. Nem érti a sorrendet, mert az
előző szavazással már szentesítettük az áremelést. Meg kellett volna cserélni a két napirendi
pontot.
Lajkó Andora Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője: Kifejtette, az előterjesztésben is
leírta, hogy 2013. évben folytattuk le a közbeszerzést. Itt a Képviselő-testület eredményt
hirdetett és a keretszerződést 1 évre kötötte meg, 2015. május 31-éig. A tavalyi évben a
Habbeton Kft. nem emelt árat, a 2013. évi árakon végezték a munkát 2015.május 31-éig. Azt
mondta az ügyvezető, hogy ezeket az árakat tovább már nem tudja tartani.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester ismertette és megszavaztatta az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 9 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
112/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete ahatározathoz csatolt tartalmú „Pincék, üregek
veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási területén”tárgyú keretszerződést köt
Dunaföldvár közigazgatási területén a pincék, üregek veszély-elhárítási munkáira a Habbeton
Kft.-vel (3300, Eger, Vasút u. 8.). A szerződés teljesítésének véghatárideje 2016. június 30.ig.
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a keretszerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Széles János képviselő távozott az ülésről, a Képviselő-testület létszáma: 8 fő.
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20. Dunaföldvár, Sóház u. 11. szám alatti ingatlan bontására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
A pályázatot bontotta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andora Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője: Részletesen ismertette az
előterjesztést. Elmondta, egyeztetett a vállalkozóval, mert úgy látta, hogy a pénzügyi
bizottsági ülésen sokallták az árat. A vállalkozó engedne az árból, nettó 3.100 e forintért
bontana. A vállalkozó kérte, hogy erről tájékoztassa a Testületet.
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság nem fogadta el a vállalási
árat. Azt javasolta a bizottság, hogy írjuk ki újra a pályázatot.
Horváth Zsolt polgármester: Megjegyezte, azért az furcsa, hogy egy hét alatt ennyit tud
változni az ár.
Takács Zoltán képviselő:Közölte, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen ő is amellett voksolt,
hogy magas ez az ár. De hozzátette, ez a bontás kézi bontás nélkül nem megy. A közhasznú
foglalkoztatottakkal ezt a feladatok nem tudjuk elvégeztetni. Biztosítást kell kötni az
emberekre. Minden képviselő tudja, hogy Dunaföldvár központjában lebontottak egy
lényegesen kisebb épületet. Több mint 1millió forintot fizetett a tulajdonos a kézi bontásért,
saját járműveivel 4 napig hordta az inert hulladék telepre az ömlesztett törmeléket. Azt
tudjuk, hogy mennyibe kerül az inert hulladék ára, mert mi szavaztuk meg. Megnézhetjük,
meg tudjuk-e csinálni az második ajánlattól olcsóbban? Véleménye szerint nem tudjuk.
Horváth Zsolt polgármester: Hangsúlyozta, egyetért Takács képviselővel abban, hogy ezt
az önkormányzat nem képes saját maga elvégezni. Azt lehet mérlegelni, hogy a módosított
árajánlatot figyelembe vesszük-e, vagy azt mondjuk, hogy az eredeti árajánlatot nem fogadjuk
el és egyetértünk a Pénzügyi Bizottság javaslatával, miszerint írjuk ki újra a pályázatot.
Feltette szavazásra a határozati javaslat „B változatát azzal a kiegészítéssel, hogy az épület
bontására új pályázatot írjunk ki.
Szavazott: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
113/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Sóház u. 11. szám
alatti (1047 hrsz.) raktárépület elbontására nem tud biztosítani fedezetet, ezért a pályázatot
meghiúsítja, és az épület bontására új pályázatot ír ki.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
21. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgáltatás és Alapszolgáltatási
Társulás 2015. december 31-ei időponttal történő megszüntetése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Részletesenismertette az előterjesztést.
Hozzátette, ha mégis Bölcske vonatkozásában úgy alakul, hogy nem tudja önállóan megoldani
a feladatai ellátását, abban az esetben december hónapban visszavonásra kerül a most meg
hozott határozat.
Elmondta még, a madocsai polgármester asszonnyal ma egyeztetett, aki jelezte, most még
megmondani nem tudja, ha Bölcske mégis kiválik a társulásból, akkor ők akarnak-e
Dunaföldvárral maradni.
Hangsúlyozta, a szakmai véleménye az, hozza meg a Testület most az előterjesztett döntést.
Jákli János képviselő: Megkérdezte, ez a kiválás veszélyezteti-e dunaföldvári munkavállaló
munkaviszonyát?
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Válaszában elmondta, nem jelent veszélyt a
dunaföldvári dolgozó munkaviszonyára, mert a létszám úgy van kialakítva, ha kiválnak az
egy dolgozójukat viszik, nem változik semmi.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester ismertette és megszavaztatta az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Szavazott: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
114/2015.(VI.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzata képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulást 2015. december 31-i időponttal
megszünteti.
Dunaföldvár önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39.§-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról, és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt
étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat feladatok ellátásáról
Dunaföldvár Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerve útján
gondoskodik 2016. január 1-től kezdődően.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 26. (az érintett települési önkormányzatok értesítése)
22. Egyebek -Felszólalás nem volt.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester 16,38 órakor a
nyilvános ülést bezárta.
k.m.f.

Horváth Zsolt

Bárdos Lászlóné dr.
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polgármester
A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Jákli Viktor képviselő

címzetes főjegyző

