
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 
Száma: 932-18/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember  15-én (Csütörtökön) 
14,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza kisterme 
 
Jelen vannak: 
Keresztes Lajos polgármester 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Takács Zoltán képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Jelen voltak még: Lajkó Andor a műszaki iroda vezetője, 
Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető. 
 
Keresztes Lajos: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
Jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.  
A jegyzőkönyv vezetésére Barina Gyuláné köztisztviselőt kérte fel, a jegyzőkönyv 
hitelesítését Takács Zoltán képviselő vállalta. 
 
Ismertette a napirendet. 
 
Horváth Zsolt: Az iskolaépítési pályázatban szerepel egy un. „zöld sarok” kialakítása. Az 
iskolaudvar rendezése folyamán kellene a  „zöld sarkot” kialakítani. Elvi hozzájárulásra lenne 
szüksége az iskolának a Testület részéről a konténeres fák megvásárlásához. Dr. Sűrű Jánosné 
az általános iskola igazgatója járt a műszaki irodán ez ügyben.  
 
Lajkó Andor: Az a kérdés van-e a fák vásárlására pénz! 
 
Horváth Zsolt: Hozzanak valamilyen tervet a „zöld sarok” kialakításának pénzügyi 
vonatkozásáról és a következő ülésen térjenek vissza az ügyre.  
 
Takács Zoltán: Fát akar az iskola ültetni, de miből? Úgy tudja, hogy az iskola igazgatója azt 
mondta egy 7. osztályos gyereknek, hogy nem tudják kifizetni a fűtés számlákat. Ha így van, 
miből vásárolnak fákat? Ha így ítélik meg, nem kell fákat ültetni!  
Felháborító, hogy egy 7-es gyerekre miért tartozik az, hogy ki tudják-e fizetni a számlákat.  
 
Ezzel a témát lezárták. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az ülés napirendjét. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi 
napirendet: 
 

1. Javaslat a 2011. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
2. DBM-MONI kérelme könyvelő program megvásárlásának engedélyezése iránt 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

3. Döntés a DDOP-5.1.5/B-11. „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című pályázat keretében benyújtandó fejlesztési területekről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
4. Egyebek 

 
 

N a p i r e n d i   p o n t o k  t á r g y a l á s a 
 

1. Javaslat a 2011. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.  
Megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta azt.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

192/2011.(IX.15.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor írásbeli 
bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról. 
 
A képviselő-testület a képviselő összesen 217 539,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az 
alábbi civil szervezetek támogatására használja fel: 
 
 
 
Sorsz. Civil szervezet megnevezése Támogatási összeg 
2. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ 217 539,- 
 Összesen: 217 539,- 
     
 
 
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2011. 09.30. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
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2. DBM-MONI kérelme könyvelő program megvásárlásának engedélyezése iránt 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos kérelem a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette a kérelmet. 
 
Hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester azt a javaslatot szavaztatta meg, hogy 
engedélyezzék a DBM-MONI részére a könyvelőprogram megvásárlását. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta 
a javaslatot. 
Az alábbi határozat született:  

193/2011.(IX.15.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletben foglaltakra - 
engedélyezi a D-B-M Mikrotérségi Intézmény részére új könyvelőprogram megvásárlását 
bruttó 362.500.- Ft. értékben. 
Az összeget az intézmény saját költségvetéséből a felhalmozási célú bevételek terhére 
biztosítja.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
               Petrovics Józsefné főigazgató 
 
 
 

3. Döntés a DDOP-5.1.5/B-11. „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című pályázat keretében benyújtandó fejlesztési területekről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat. Hogy ne lépjék át a 
400 millió forintos keretet, erre készült a javaslat.  
 
Lakó Andor: Elmondta mivel indokolták a tett javaslatot.  
 
Tóth István: Egyetért a határozati javaslattal, de a végén ne legyenek plusz költségek. 
 
Horváth Zsolt: Ha már húzunk le, olyanokat húzzanak ki, melyek nem az Önkormányzat 
kezelésében vannak.  
 
Kiss Lajos Csaba: Miből lesznek az árkok, aranyból? 1 méter árok az Aradi közben 140 e 
forintba kerül. Nagyon soknak tartja.  
Szeretne kapni számítógépen terveket, megnézné, miről döntenek, mi várható.  Nehogy úgy 
járjanak, mint a Ságvári E utcában, hogy nem volt betervezve valami és az utána plusz pénzbe 
került. 
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Keresztes Lajos: Válaszában kitért arra, hogy pontosan a Ságvári Endre utcai tapasztalatok 
alapján kell alaposan tervezni, s egy kisebb pénzügyi tartalékot képezni előre nem látható 
kiadásokra.   
 
Ezt követően a polgármester megszavaztatta az előterjesztett határozati javaslatot. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta 
a javaslatot.  
 
Az alábbi döntés született:  
 

194/2011.(IX.15.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális Operatív 
Program keretében a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című DDOP-
5.1.5/B-11. kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatában az alábbi fejlesztési helyszínek és 
beruházási költségek kerülnek meghatározásra: 
 

DUNAFÖLDVÁR   vízrendezése  

    Anyag Díj Anyag+Díj Bruttó 

        

1, Kenderföld árok DK 1-0-0 (1563,0 m)  104 658 920 66 488 497 171 147 417 213 934 271 

2. Aradi közi vízlevezető árok DA 0-0 (574,5 m)  30 439 284 29 024 601 59 463 885 74 329 856 

3. Dunaföldvár, József és Attila utca csapadékvíz 
elvezetés (1048,0) 

 32 210 817 27 114 501 59 325 318 74 156 648 

 Összesen:     167 309 021 122 627 599 289 936 620 362 420 775 

        

        

 Anyag és díj összesen:    289 936 620   

        

 ÁFA 25%    72 484 155   

 Mindösszesen (bruttó):       362 420 775 Ft  

 

A Megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat ennek megfelelően kerül elkészítésre.  
 
Határidő: 2011. november 3. (pályázat I. szakaszának benyújtási határideje) 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

4. Egyebek 
 
► Jákli Viktor: A  Ságvári E. utcában  a járda és az árok közötti 30 cm-es  szintkülönbség 
miért nem lett korrigálva? Arról volt szó, hogy leburkolják.  
 
Keresztes Lajos: Ha jól emlékszik 3,5 millió forint lett megszavazva az ilyen és ehhez 
hasonló problémák kiküszöbölésére. Reméli, elvégzik a munkákat.  
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► Takács Zoltán: A piactéren, a nagy bukkanóval, amit lebetonoztak, történt valami?  
 
 Lajkó Andor: Igen, a munkák befejezése után fel fogják törni.  
 
 
A rendkívüli ülés 14,45 órakor ért véget. 
 
Keresztes Lajos polgármester az ülést bezárta.  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

                     Keresztes Lajos     Bárdos Lászlóné dr.  
                      Polgármester        címzetes főjegyző  
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
    Takács Zoltán képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


