
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 
Száma: 932-19/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. október 11-én (Kedden) 14:00 
órakor megtartott soros üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagyterme 
 
Jelen vannak: 
Keresztes Lajos polgármester 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Széles János képviselő 
Takács Zoltán képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Keresztes Lajos: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Dr. Süveges Árpádné Képviselő Asszonyt. 
 
Az ülés napirendjére vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette: 
 
Kerüljön le a napirendről a 3., a 4., sz. napirendi pont, mert ezeket a bizottságok még 
tárgyalni szeretnék. Kerüljön levételre a 12. számú napirendi pont, mert ez a téma okafogyottá 
vált. 
Vegyék fel új napirendi pontként a most kiosztott „Dunaföldvár volt hajóállomás épületének 
tetőfelújítása” c. előterjesztést. 
A meghívó szerinti 6. számú napirendi pont kerüljön át a 13. sz. napirendi pont után. 
 
Az „Egyebek”-ben rövid tájékoztatást ad a Püspök Úr látogatásával kapcsolatosan.  
A régóta megoldatlan „szemét” kérdésről is szeretne szólni. 
 
Kiss Lajos Csaba: Beszéljenek az M6-os autópálya fölötti mezőgazdasági utak állapotáról. 
 
Széles János: Indítványozta, mivel az Önkormányzat üzleti érdekei azt diktálják, hogy a 
meghívó szerinti 24. számú a „Bölcskét megkerülő szennyvízvezeték beruházással és a Paksi 
VÍZMŰ Kft-vel folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos tájékozató” című napirend zárt ülés 
keretében kerüljön megtárgyalásra.  
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Takács Zoltán: Több megkeresés történt a temetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatban. 
Elfogadhatatlan és gusztustalan állapot uralkodik a városban a temetkezés kapcsán. Erről 
szeretne beszélni. 
 
Keresztes Lajos polgármester először Széles János zárt ülés megtartására tett indítványát 
szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta az indítványt, 
a 24. számú napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra.  
 
Majd az elhangzott módosító javaslatokkal szavaztatta meg az ülés napirendjét. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint: 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
2. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 

3/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
3. Döntés a DDOP-5.1.5/B-11. „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról és 
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megszerzéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
4. Az 1 éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni védőoltásának, valamint a 

15 hónapos gyermekek bárányhimlő elleni védőoltásának támogatása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
5. Dunaföldvári Református Egyházközség támogatási kérelme 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

6. A Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
7. Tájékoztató a 2011-es évi szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

8. DBM-MONI Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
9. A Vár, mint műemléki épületegyüttes működtetésével kapcsolatos döntés 

meghozatala 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
10. Döntés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DDOP-

2.1.1.1/D-11. kódszámú pályázat előkészítéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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11. Alpolgármester megválasztása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
12. Dunaföldvár, Béke tér 1. társasház lakóinak felújítási kérelme 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

13. Döntés lakásügyben – önkormányzati bérlakás (Móra F. u. 23.) átminősítése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
14. Javaslat Paksi PO-RA BT-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött megbízási 

szerződés módosítására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
15. Ifj. Viczai János Dunaföldvár, Ady E. u. 2. szám alatti lakos telekvásárlási 

kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

16. Döntés Dunaföldvár, Felső-Öreghegyen közút elnevezéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
17. Dunaföldvár-Kálvári komplex partfal stabilizáció és vízrendezés 

Markovics László Dunaföldvár, Béri Balogh Ádám u. 13. szám alatti lakos 
telekvásárlási kérelme 

      Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

18. Zsebők Antalné Dunaföldvár, Kereszt u. 40. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

19. Dr. Major és Társa Egészségügyi Betéti Társaság kérelme a Dunaföldvár, Irinyi 
J. u. 4. szám alatt lévő felnőtt háziorvosi rendelőben ÁNTSZ vizsgálat során 
tapasztalt hiányosságok pótlására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
20. Tájékoztató háziorvosi praxisok, fogorvosi praxis, orvosi ügyelet, Védőnői 

Szolgálat, helyi labor munkájáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
21. Dunaföldvár volt hajóállomás épületének tetőfelújítása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

22. Egyebek 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Bölcskét megkerülő szennyvízvezeték beruházással és a Paksi VÍZMŰ Kft-vel 
folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos tájékozató 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
2. Egyebek 
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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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt: 249/2010.(XI.30.) Kt határozat kapcsán megkérdezte, ha készen van az audit 
és megkötött a szerződést, ennek az energia átállásnak van-e kézzel fogható eredménye? 
 
Keresztes Lajos: Eredetileg az év közepén szerettünk volna átállni új felhasználóra, de az 
előző városvezetés és az E-on között bizonyos kedvezményekért olyan megállapodás 
született, hogy mi csak egyszer egy évben, december 31-ével mondhatunk fel szerződéseket. 
Az időközben keletkezett újabb fogyasztónál már tudtuk érvényesíteni. A megtakarítás 
túlnyomó része január 1-től fog érezhetővé válni.  
Elmondta még, Paks ígéretet tett arra, hogy megtenderezteti a gázt, melyet gesztorként 
felvállal. A közelgő kistérségi ülésen napirendre kerül. 
 
Kiss Lajos Csaba: A 287/2010.(XII.21.) kapcsán megkérdezte, melyik az a 6 ingatlan, amely 
visszakerült az Önkormányzathoz? Van-e közöttük hasznosítható?  
 
Dr. Révész Judit: Az egyik visszaadott ingatlan a lőtér volt, melyet közben megkapott az 
Íjász Egyesület. Voltak még kisebb présházszerű ingatlanokra kötött haszonkölcsön 
szerződések. Ezekből jött össze a 6 ingatlan. 
 
Kiss Lajos Csaba: A választ elfogadta, nem kért részletesebb kimutatást.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Kimondta, a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot.  
 
Az alábbi határozat született:  
 
Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete a  
287/2010.(XII.21.),299/2010.(XII.21.),181/2010.(IX.21.), 
204/2010.(IX.21.),223/2010.(X.20.) ,227/2010.(X.20.) ,238/2010.(XI.03.), 
291/2010.(XII.21.), 67/2011.(III.29.),18/2011.(II.01.),246/2010.(XI.23.),249/2010.(XI.30.), 
289/2010.(XII.21.),300/2010.(XII.21.),302/2010.(XII.21.), 
12/2011.(II.01.),16/2011.(II.01.),21/2011.(II.-01.),22/2011.(II.01.),39/2011.(III.08.), 
42/2011.(III.08.),45/2011.(III.08.),46/2011.(III.08.), 47/2011.(III.08.),54/2011.(III.08.), 
61/2011.(III.08.),70/2011.(III.29.),79/2011.(IV.19.), 
83/2011.(IV.19.),84/2011.(IV.19.),98/2011.(IV.19.),103/2011.(V.04.),104/2011.(V.04.) , 
108/2011.(V.25.),109/2011.(V.25.)110/2011.(V.25.),111/2011.(V:25.),112/2011.(V.25.), 
115/2011.(V.25.),116/2011.(V.25.),117/2011.(V.25.),126/2011.(V.25.),128/2011.(V.25.), 
129/2011.(V.25.), 163/2011.(VII.19.),  
1131/2011.(V.25.),132/2011.(VI.21.),133/2011.(VI.21.),134/2011.(VI.21.), 
135/2011.(VI.21.),136/2011.(VI.21.),137/2011.(VI.21.),138/2011.(VI.21.),140/2011.(VI.21.), 
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141/2011.(VI.21.), (161/2011.(VII.19.), 
143/2011.(VI.21.)144/2011.(VI.21.)147/2001.(VI.21.)149/2011.(VI.21.) 
151/2011.(VI.21.),152/2011.(VI.21.),153/2011.(VI.21.), 
155/2011.(VI.21.),156/2011.(VI.21.),157/2011.(VI.21.),166/2011.(VII.19.), 
167/2011.(VII.19.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 

2. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 
3/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.  
 
Horváth Zsolt: Elmondta, az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-módosítási javaslatot, melyet elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelet tervezetet. 
 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi 
rendeletet: 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló  
  3/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 38. § (9) bekezdésében és a 
132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009. (III. 
01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) és (3) bekezdésében „az Szt. 37 
§ b) és c)”szövegrész helyébe  „az Szt. 37.§ (1) bekezdés b) és c)” szöveg lép. 
 
2. § A Rendelet 9/A. § (1) bekezdésében „a bérpótló juttatásra való jogosultság” szövegrész 
helyébe „az aktív korúak ellátására való jogosultság” szöveg lép. 
 
3. § A Rendelet 9/A. § (4) bekezdésében „a bérpótló juttatás” és „a bérpótló juttatásra” 
szövegrész helyébe „a foglalkoztatást helyettesítő támogatás” és „a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra” szöveg lép. 
  
4. § A Rendelet 9/A. § (4) bekezdés c) pontjában „az Sztv. 35. § (2) bekezdésében” 
szövegrész helyébe „az Szt. 33. § (7) bekezdésében” szöveg lép. 
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5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetése napját követő 5. 
napon lép hatályba és 2012. január 02.napján hatályát veszti. 
 
(2) A 2. § a rendszeres szociális segélyre jogosultak vonatkozásában, és a 4. § 2012. január 
01. napján lép hatályba. 
 
 

Dunaföldvár, 2011. október 11. 

 

 

    Keresztes Lajos                Bárdos Lászlóné dr. 
   polgármester           címzetes főjegyző 

 
 
Záradék: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. október 15. 
 
 
                                                                                 Bárdos Lászlóné dr. 
                                                                                  címzetes főjegyző 
 

 
Aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
 
 

3. Döntés a DDOP-5.1.5/B-11. „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról és 
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megszerzéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolt a 
Képviselő-testületnek.  
Felmerült a bizottsági ülésen, hogy meg kellene határozni mennyi az az összeg, amely a 2012. 
évet terheli. A pénzügyi vezető tájékoztatása szerint a nagyobb rész a 2013-as évet fogja 
érinteni. 
 
Kiss Lajos Csaba: Felháborítónak tartja, hogy egy 400 milliós összköltségű pályázatnál 40 
millió forintnyi összeg megy el különböző tervekre, papírokra, műszaki ellenőrre stb. 
A kivitelei tervek költségeinél a 9.6 e forintot akkor kell kifizetnünk, ha nyer a pályázat? Ha 
nem nyer a pályázat mennyi az az összeg, melyet finanszíroznia kell a városnak?  
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Lajkó Andor: A megvalósíthatósági tanulmányt már el kellett készíteni. Az engedélyes 
tervek is elkészültek. A kiviteli terveket csak nyertes pályázat esetén szükséges elkészíteni. 
Az igazgatási szolgáltatási díjat is kifizettük, ez az engedélyek díja. A közbeszerzés csak 
nyertes pályázat esetén merül fel. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog is csak 
nyertes pályázat esetén merül fel. Az összes többi csak nyertes pályázat esetén szükséges. 
 
Keresztes Lajos: Kb. 5,5 millió forint az, amit el kell ahhoz költenünk, hogy pályázni tudjuk. 
Ez a város kockázata.  
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatokat feltette szavazásra.  
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a tervezetet. 
 
Az alábbi határozatok születtek: 
 

196/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Operatív 
Program keretében a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című 
DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú pályázaton részt kíván venni.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
A projekt címe: Dunaföldvár Város belterületi vízrendezése II. ütem 
A projekt megvalósítási helyszínei: Kenderföldi árok, Aradi köz, József és Attila utca 
A projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai: 1438, 1469, 1470, 1499, 0259, 0260, 
3921, 0253, 3952, 4057, 4045, 4015, 3932, 4083, 4085, 4014, 1852/3, 1852/4, 1826, 1816,4 1825, 
1815, 1824, 1823, 1822, 1817, 1809, 1787/2, 1714, 1713, 1692/2, 1684, 1587, 1546, 1774, 1853, 
1732, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1818, 3936, 3935, 3934, 3933, 4058/2, 0252/11, 0252/12, 
0252/13, 0252/19. hrsz. 
 
A projekt összes költsége: 402 907 775.- Ft 
A projekt elszámolható költsége: 402 907 775.- Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 40 290 778.- Ft 
A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 362 616 998.- Ft 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 2012. és 
2013. évi költségvetésében elkülöníti. 
  
Határidő: 2011. november 3. (pályázat I. szakaszának benyújtási határideje) 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
És 
 

197/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Operatív 
Program keretében a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című 
DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú pályázat keretében a fejlesztéssel érintett magán ingatlanok 
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esetében felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonosokkal az egyeztetések 
lefolytatására és az előzetes megállapodások megkötésére.  

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 
 
 

4. Az 1 éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni védőoltásának, valamint a 
15 hónapos gyermekek bárányhimlő elleni védőoltásának támogatása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
Keresztes Lajos: Röviden ismertette az előterjesztés lényegét. Kérte a Pénzügyi Bizottság 
valamint a Szociális Bizottság elnökeit, mondják el a bizottságok véleményét.  
 
Jákli János: Az előző években is biztosítottuk a védőoltásokra szükséges pénzt, a Pénzügyi 
Bizottság támogatta a jelen előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási-, Kulturális- Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport 
Bizottság támogatta a határozati javaslatban foglaltakat.  
Elmondta, felmerült a bizottsági ülésen Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos részéről, 
gondoljuk meg a megmaradt keretből a bölcsődés korú gyermekeknek influenza elleni 
védőoltóanyag megvásárlásának lehetőségét.   A bölcsődében az a gyermekréteg jár, akinek 
dolgozik a szülője, ha kiesik a gyermek betegsége miatt a munkából, akkor azt a családot 
anyagilag rosszul érinti. 
Azt szeretnék, ha támogatnák Dr. Jancsó Erzsébet javaslatát. A következő testületi ülésre 
készítenek kimutatást.   
 
Kiss Lajos Csaba: Az influenza hamarosan támad, a novemberi ülés a döntésre egy kicsit 
késő lenne. Ahogy számolgattuk kb. 100 ezer forint összegbe kerülne az oltóanyag. 
 
Keresztes Lajos: Javasolta, hogy a bölcsődés korúak védőoltásának támogatását a szünetben 
megbeszélik és az „Egyebek” között tudnak dönteni a kérdésről az ülés végén. 
 
Szavazásra tette fel az előterjesztett határozat-tervezetet.  
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született: 
 

198/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 
1. A 2012. évi helyi költségvetés terhére 261.256.- Ft-ért megvásárolja az 1 éves kor alatti 
gyermekek számára a C típusú Meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás elleni 
oltóanyagot.  
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 2. A 2012. évi költségvetésében a 15 hónapos gyermekek védőoltására a 457.210.- forintot 
biztosítja. 
A GLAXO SMITH KLINE KFT.-vel való szerződés fenntartását támogatja.   
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

5. Dunaföldvári Református Egyházközség támogatási kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette Simon István református lelkész által benyújtott kérelmet. 
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet. A bizottsági ülésen elhangzott, 
miért most keresi meg az Önkormányzatot, amikor kifizetetlen számlái vannak  A Bizottság 
nem tudott határozatot hozni, mert mindegyik javaslat kisebbségben maradt. Fő irányvonal a 
„A” variáció volt, miszerint 300 ezer forint összegig kapjon támogatást az Egyházközség.  
 
Tóth István: Amikor Simon István lelkész Úr részéről a 2 millió forintos kérelem érkezett, 
akkor megmondtuk, hogy az idei évben nem tudunk pénzt biztosítani.  
Nem így kellett volna lefolynia az egész eljárásnak.  
 
Horváth Zsolt: Próbálják meg, akár milyen kis összeggel is támogatni e közösséget építő 
szervezetet. A 300 e forintos támogatási javaslatot Ő tette a Pénzügyi Bizottsági ülésen.  
 
Takács Zoltán: Egyetért azzal, hogy a történelmi egyházaknak működniük kell 
Dunaföldváron és mindent meg kell tettünk annak érdekében, hogy működésük zavartalan 
legyen. Szerinte a nagy hiba akkor történt, amikor valakik korábban ígéretet tettek arra a 
Lelkész Úrnak, hogy csinálja meg a beruházást és valahogy majd ki lesz fizetve.  
 
Kiss Lajos Csaba: Támogatja a 300 ezer forint biztosítását.  
 
Széles János: A belváros egyik éve ez a épület, megérdemli a támogatást. 
 
Jákli János: Úgy tudja, a lelkész úr, vállalkozásokat is megkeresett és a dunafölváriak is 
adományozhattak, a hiányzó összeg napról napra csökken. Akkor foglalkozzanak ismét a 
támogatással, ha már látják a végén mennyi a hiányzó összeg.  
 
Keresztes Lajos: Először a  határozati javaslat „A” változatát megszavaztatta. 
 
Kimondta, hogy 7 igen, 1 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot a Képviselő-
testület elfogadta.  
 
Az alábbi határozat született:  
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199/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Református 
Gyülekezet részére az imaház tetejének helyrehozatalához 300.000.- Ft. működési támogatást 
biztosít a 2011. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
  
 

6. A Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett találhatók.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, a meghirdetett városi könyvtár vezetői álláshelyre 1 pályázat 
érkezett, Raffainé Kókány Judit könyvtáros pályázata.  
Megkérdezte a pályázót kívánja-e kiegészíteni benyújtott pályázatát. 
 
Raffainé Kókány Judit nem kívánta pályázatát kiegészíteni. 
 
Dr. Süveges Árpdáné: Az Oktatási-,Kulturális- Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport 
Bizottság  megismerte Raffainé Kókány Judit pályázatát. Raffainé Judit közel 40 éve dolgozik 
könyvtárosként a helyi városi könyvtárban. A Hivatal Liebhauser Jánostól az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár igazgatójától kérte a pályázat véleményezését. Az Ő véleményével a 
Bizottság is azt gondolja, hogy nagyon jól alakulnak a dolgok, ha Judit személyével 
folytatódik az a munka, amely a könyvtárban az elmúlt évtizedekben zajlott. 
Zökkenőmentesen tovább vihetők azok a projektek, elképzelések, amelyek alapját képezték az 
itteni munkának. Véleménye szerint a Képviselő-testület is, a Hivatal is elégedett a könyvtár 
munkájával. Az informatikai hálózat tanfolyamok szervezésével elérhetővé vált a városban 
lakók részére is. Számára kedves, hogy a könyvtár évek óta folyamatosan pályázik állami 
pénzekre is és a saját bevételeiből is ad arra, hogy olyan kulturális rendezvényeket és 
kiállításokat szervezzen, amik megszínesítik a helyi lakosságnak és a diákságnak az életét.  
Kérte a Képviselő-testületet, fogadja el a Bizottság egybehangzó javaslatát, miszerint 
Raffainé Kókány Juditot nevezze ki a Városi Könyvtár vezetőjének.  
 
Takács Zoltán: Az élethosszig tartó tanulás lehetőségét a könyvtár hogyan tudja a 
mindennapjaiban,  egy könyvtár vezetőnek milyen lehetőségei vannak?  
 
Raffainé Kókány Judit: Elmondta, életünk végéig tanulunk. Az oktatási intézményekkel 
megállapodást kötünk, tervet készítünk, rendszeres programokat biztosítunk számukra, 
támogatjuk az oktató, nevelő munkát. Később pedig, ha kikerülnek az oktatási rendszerből a 
gyerekek, akkor megpróbálunk országos kapcsolatokat kiépíteni, mellyel saját 
könyvállományunkat ki tudjuk egészíteni könyvtárközi kölcsönzéssel. Biztosítjuk  a 
továbbtanuló ifjúságnak a lehetőséget, hogy itt helyben megtalálja azokat a dokumentumokat, 
amelyre tanulásához szüksége van. Tanfolyamokat, képzéseket tartunk. 
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Jó kapcsolatunk van a nyugdíjas klubbal, számukra is vonzó programokat biztosítunk. 
Nagy közösségi tér, ami helyet ad az oktatásnak és a civil szerveződéseknek is. 
Így tudjuk szolgálni leginkább az élethosszig tartó tanulást. 
 
Keresztes Lajos polgármester szavazásra bocsájtotta, hogy Raffainé Kókány Judit könyvtárost 
legyen kinevezve a Városi Könyvtár vezetőjének. 
Kimondta a szavazás eredményét, miszerint a Városi Könyvtár vezetőjének a Képviselő-
testület Raffainé Kókány Juditot kinevezte. 
 
Az alábbi határozat született:  
 
 

200/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaföldvári  Berze-Nagy Ilona 

Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatosan a következő döntést 
hozta: 

 
A dunaföldvári Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár vezetői álláshelyére 

 
Raffainé Kókány Juditot 

 
(anyja neve: Bálint Erzsébet, lakcím: 7020 Dunaföldvár, Béke tér 11. I/2.) nevezi ki   

2011. november 01-től –  2016. október 31-ig, 5 évre. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előírt kinevezési okiratot készítse el. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

7. Tájékoztató a 2011-es évi szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Babits Józsefné DASZK vezető: Részletesen beszélt a tájékoztató anyagban foglaltakról. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági 
és Sport Bizottság foglalkozott a tájékozató anyaggal. 
A Bizottság úgy találta, nagyon fontos ez a nyári gyermekétkeztetés, ami nem csak az 
étkeztetésre fókuszál, hanem az elmúlt években sikerült fejleszteni rajta. Ezt a hagyományt a 
továbbiakban az anyagi lehetőségeinkhez mérten folytatni. Felmerült az is, hogy jövőre 1 
napos megyei kirándulás lebonyolításának lehetősége számukra. Sok olyan gyerek van 
közöttük, akik az osztálykirándulásokról lemaradnak, mert a család nem tudja kifizetni az 
árát.  
Megköszönte Babits Józsefnének a szervező munkát. 
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Javasolta a Testületnek, hogy továbbra is támogassa az ilyen jellegű szervezést.  
 
Kiment az ülésteremből Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Keresztes Lajos a tájékoztató tudomásul vételét szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
Az alábbi határozat született¨ 
 

201/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Babits Józsefné DASZK vezető 
által készített - a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról készült 
tájékozatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

8. DBM-MONI Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági 
és Sport Bizottság álláspontját, miszerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztett határozat-tervezetet. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta azt. 
 
Az alábbi határozat született:  

202/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Alapító Okiratát a Képviselő-testület 
az alábbiak szerint módosítja 2011. december 01-i hatállyal. 

 

Alapító okirat módosítása  2011. december 01-i hatállyal: 
 
I.  Az alapító okirat 12. 2. pontjai az alábbiak szerint változnak: 
12. 2.  Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége 
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a) Ellátja a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa településeken az óvodai alapfeladatokat. 

 
A 3-8 éves gyermekek intézményes óvodai nevelése, napközbeni ellátása. 5 éves kortól a 
kötelező jellegű óvodai nevelés ellátása. 
Biztosítja a különleges helyzetben lévő gyermekek gondozását. Az óvoda ellátja azon 
gyermekek nevelését, fejlesztését, akik az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok 
szakvéleménye alapján az óvodában integráltan nevelhetők. Ellátja a sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelését, tanulási zavar kialakulásának prevencióját, részképesség-
zavart mutató gyerekek esetében. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai fejlesztő program alapján történő segítése. 
Óvodába bejáró gyermekek ellátása. 
 

 
II.  

A 12. 2. b) utolsó öt bekezdése az alábbira módosul: 

 
b)  Ellátja Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa településeken az általános iskolai alapfeladatokat. 

- a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, 

fejlesztése, 

- a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontakoztató, integrációs felkészítése, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátása, 

- sajátos nevelési igényű – a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós 

és súlyos/súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása, fejlesztő 

foglalkoztatása az alábbiak szerint: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, iskolai 

képességek kevert zavara, érzékszervi, hallássérült, mozgássérült, beszédfogyatékos 

és autista tanulók oktatása-nevelése. 
- bejáró tanulók ellátása. 

 

 

A 12. 2. g) pont harmadik bekezdése a következőre változik: 
 
g)  Szakiskolai alaptevékenység feladatainak tartalmi meghatározása Dunaföldváron 

Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa településekre és Dunaföldvár vonzáskörzetére kiterjedően: 

 
A feladatellátási kötelezettséget a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) 
bekezdése szerint: 
 Szakiskolai elméleti oktatás: 

- a jelenlegi szakiskolai képzés szakmunkás képesítést nyújt, 
- az iskolában a szakképzést megelőzően - a szakiskolai oktatás keretében az általános 

műveltséget és idegen nyelvi és informatikai tudást adó - kilencedik és tizedik 
évfolyam is elvégezhető és alapvizsga is szerezhető, 

- a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség- 
kibontakoztató, integrációs felkészítése. 

 
Határidő: az alapító okirat kiadására 2011. november 30. 

Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
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Dr. Süveges Árpádné: Elmondta még, szóba került a bizottsági ülésen az is, hogy sok vita 
előzte meg a Szakiskola átköltözését. Úgy látja a bizottság, hogy teljesen zökkenőmentesen 
zajlott le, semmiféle probléma nem merült fel. A szaktantermek átépítése és a műhely 
befejezési munkái zajlanak. 
 
 

9. A Vár, mint műemléki épületegyüttes működtetésével kapcsolatos döntés 
meghozatala 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Horváth Zsolt: Elmondta, az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság foglalkozott az 
előterjesztéssel. Heves vita alakult ki az ülésen.  
Részletesen ismertette a bizottság javaslatát.  
 
Dr. Süveges Árpádné: A lakók már több ilyen jellegű rendezvényt végig éltek. A 
beadványban leírták, semmi gond nincs azzal, hogy fél 1-ig, 1 óráig rendezvény legyen. 
Az a véleménye, hogy a reggel 7-ig tartó csörömpölés nem a város központjába való 
szórakozási forma. El kell dönteni, mi való a városban, mi való a pusztába. Nekik is joguk 
van ahhoz, hogy végig aludjanak egy éjszakát.  
Igaz, nagyon precízen lett biztosítva a helyszín, őrző-védők ki lettek vezényelve. A 
rendőrségnek egyébként egyéb irányú véleménye is volt a történtekről.  
Úgy érzi jogos a lakók felháborodása. Hozzá veszünk még 4-5 lakodalmat. Az már 7 hétvége 
a nyárból. Ez a terület lakóterület, nem üdülőterület.  Át kellene gondolni. Az időtávot 
szűkítené a szórakozási lehetőségek megadására.  
 
Takács Zoltán: Egyetért az Ügyrendi Bizottság javaslataival. Nem hiszi, hogy egy ilyen 
rendezvényt a sárga gödörbe kellene elvinni. 
 
Jákli Viktor: Nem kellene korlátozni a rendezvények számát. A behajtásra vonatkozó 
tilalmat átgondolta a javaslattevő? 
 
Vita alakult ki a képviselők között a sorszámozott belépőjegyek igazolására vonatkozóan.  
 
Kiss Lajos Csaba: Magasabb bérleti díjat állapítana meg, azzal a kitétellel, hogy ez az 
önkormányzati rendezvényekre nem vonatkozik.  
 
Keresztes Lajos: 100 ezer forint bérleti díjat tud elképzelni. 
 
Tóth István: Az lenne a cél, hogy ezek az egységek üzemeljenek, minél több bevételt 
hozzanak. Az árnak korrektnek kell lennie. A 200.- Ft./fő díjat nem támogatja. 
 
Széles János: Bérleti díjemelést nem fog támogatni. Maradjanak a reális talajon. 
 
Keresztes Lajos polgármester: Mivel sok a tisztázatlan kérdés a témában javasolta, hogy ne 
vitatkozzanak tovább, most ne hozzanak döntés, hanem vigyék újra bizottságok elé az 
előterjesztést.  
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Ezt a javaslatot 6 fő képviselő elfogadta, 2 képviselő nem támogatta, 1 képviselő tartózkodott. 
 
 
 

10. Döntés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DDOP-
2.1.1.1/D-11. kódszámú pályázat előkészítéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Tavaly a város kénytelen volt visszamondani egy 206 millió forintos 
támogatottságú pályázatot. 
Ismertette az előterjesztett pályázati lehetőséget.  
 
Kovács Anikó pályázatíró referens: Ez a pályázat nagyon hasonlít ahhoz a pályázathoz, 
amit korábban benyújtottunk. Annyiban tér el tőle, hogy a másik pályázat kimondottan 
gyógyfürdő fejlesztésre lett kiírva és erre is pályáztunk. 
A jelenlegi pályázat egyé turisztikai attrakciókkal került egybevonásra.  
Részletesen beszélt az előterjesztésben leírtakról.  
 
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Úgy látja, hogy ez a pályázati lehetőség a fürdő 
és Dunaföldvár számára szinte egy utolsó mentőkötél. Valószínű, hogy a közeljövőben nem 
lesz ilyen támogatottsággal és ilyen céllal kiírt pályázat.  
A fürdő a vendégkör bővítését tűzte ki célul.  
A büfé elég kis kapacitású, át kellene helyezni másik helyre. 
Fontos lenne az öltözők mai színvonalra történő felhozatala is.  
Egy szaunázási lehetőséget is ki kellene alakítani. Sok dunaföldvári vidékre jár el e célból. 
A gyógykezeléseket is hárommal ki tudnák egészíteni, melynek következtében komplex 
kezelést tudnának biztosítani.  
A külső medence lefedése is szóba kerülhet. Az úszás oktatás beindítása is célunk. 
Igaz, ez a pályázat nem tartalmazza, de a faházak felújítását is el kellene végezni. 
Borutas rendezvényt is be lehetne vezetni.  
Komplexebben lehetne kezelni ezt a pályázatot.  
Kérte, támogassa a pályázat benyújtását a Képviselő-testület. 
 
Keresztes Lajos: Tudjuk-e garantálni, hogy 5 év múlva legalább nullszaldós lesz a cég? 
 
Viczai János: Garanciát erre elég nehéz adni. A pályázati feltétel talán a garancia, mert a 
gyakorlattól el nem szakadó gazdasági tervet kérnek. 
Nem tudni mit hoznak a következő évek.  
Olyan pályázatot szeretnének letenni a kiíró szervezetnek, amely önmagában garancia lehet. 
 
Keresztes Lajos: Most csak a megvalósíthatósági tanulmányról van szó, amely elkészítési 
ellenértéke 1.400 e forint. Erről kell most dönteni.  
 
Kiss Lajos Csaba: Ki fizeti az 1.400 e forintot a Zrt, vagy az Önkormányzat? 
A saját erőt miből fogjuk beadni. Történtek-e vizsgálatok a Zrt. hitelképességéről?  
100 milliós elkötelezettségről van szó a közeljövőben.  
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Jákli János: Most az 1.400 e forint +ÁFA összegről kell döntetünk, utána még mindig van  
hitelfelvételi lehetőség. A törvénymódosítások után látjuk majd, hogy a város milyen központi 
forrásokhoz jut. Addig legyenek óvatosak. 
 
Kovács Anikó: Az 1.400 e forint elszámolható nyertes pályázat esetében. Mivel a DDIF Zrt. 
a pályázó, a szerződést neki kell megkötnie, ezért a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére is a Zrt-nek kell megkötnie a szerződést.  
A végleges pályázati kiírás, ha megjelenik, akkor lehet ezekre a kérdésekre válaszolni. 
 
Tóth István: Szépek az elképzelések, támogatja is,  de azzal is számolni kell, hogy milyen 
úton módon fogják számon kérni rajtunk. 
 
Keresztes Lajos: Most az előtt a dilemma előtt állunk, hogy ezt az 1.400 e forintot 
megkockáztatjuk-e?  Nagyon szorosak a határidők a pályázati feltételek biztosításához. 
 
Viczai János: Úgy néz ki, hogy az 1.400e forint az Önkormányzatot terhelné. 
 
Széles János kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Jákli János: Sokat vitatkozott ezen a Pénzügyi Bizottság. A Bizottság álláspontja az volt, 
hogy tudomásul vesszük, ha Testület azt mondja, hogy ne adjuk be a pályázatot, akkor  ezt a 
pénzt úgymond elbuktuk.  
 
Keresztes Lajos a határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

203/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális 
Operatív Program keretében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című 
DDOP-2.1.1/D-11. kódszámú pályázati felhívásra (gyógyfürdő) benyújtandó pályázat 
összeállítására és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére beérkezett ajánlatok 
értékelését követően a Képviselő-testület, mint a pályázatot benyújtani kívánó DDIF Zrt. 100 
%-os tulajdonosa a feladat ellátásával az OTP Hungaro-Projekt Kft-t (1134 Budapest, Dévai 

u. 26-28.) bízza meg. 
 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének ellenértéke: 
1.400.000.- Ft + ÁFA  
 
A pályázati dokumentáció összeállítása térítésmentes.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a DDIF Zrt. vezérigazgatóját a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2012. február 29. (pályázat benyújtási határideje) 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester, Viczai János DDIF Zrt. vezérigazgató 
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Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
 

 
11. Alpolgármester megválasztása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Javaslatot tett Takács Zoltán képviselő alpolgármesterré történő 
megválasztására.   
A választás lebonyolításában közreműködő Szavazatszámláló Bizottság elnökének Tóth 
Istvánt, tagjainak Horváth Zsolt képviselőt, és Kiss Lajos Csaba képviselő helyett, aki jelezte 
az ülés további részéről történő távolmaradását, Jákli János képviselőt javasolja 
megválasztani. 
Megszavaztatta ezt a javaslatot. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Az alábbi határozat született: 
 

204/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – a 
képviselők közül az alábbi személyeket választotta az ülésen közreműködő Szavazatszámláló 
Bizottság tagjává: 
 
Elnök: Tóth István 
Tagok: Horváth Zsolt és Jákli János 
             
Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
Keresztes Lajos polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő a szünet után már nem vett részt az ülésen, jelen van  7 fő 
képviselő és a polgármester. 
 
A szünetben lebonyolódott titkos szavazással az alpolgármester választás. 
Szünet után: 
 
Tóth István: Elmondta, a Szavazatszámláló Bizottság elvégezte munkáját. 8 érvényes 
szavazat volt. 4 fő támogatta Takács Zoltán alpolgármesterré választását, 4 fő nem.  
 
Keresztes Lajos polgármester kimondta a döntést, miszerint 4 igen, 4 ellenszavazattal Takács 
Zoltánt nem választották meg alpolgármesternek. 
 
Az alábbi határozat született: 
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205/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – titkos szavazással külön 
jegyzőkönyv szerint – Takács Zoltán (Dunaföldvár, Gábor P. u. 3.sz.) képviselőt nem 
választotta meg alpolgármesternek.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 
 

Nyilvános ülés tartásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatok,  valamint a titkos szavazásról 
készült jegyzőkönyv csatoltan megtalálható. 

 
Széles János kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

12. Dunaföldvár, Béke tér 1. társasház lakóinak felújítási kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottsági ülésen nem született döntés a témában, egyik javaslat 
sem többségi szavazatot. A döntést a Testületre bízta.  
 
Tóth István: Módosító javaslatot tett, egyeztetve a lakókkal a 70 %-nak a felét jogos lenne 
tőlük elkérni. Ezt tudja támogatni. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: A mai napon megérkezett a lakók válasza, miszerint a lakók nem 
tudják vállalni a hozzájárulást a felújítás költségéhez.  
 
Keresztes Lajos először a határozati javaslat „B”változatát szavaztatta meg. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 7 igen szavazattal nem támogatta ezt a 
javaslatot. 
 
Majd a „B” változat 2./ pontjában foglaltakat, a Pénzügyi Bizottság javaslatát -  szavaztatta 
meg. 
Kimondta a döntést, a Képviselő-testület 5 igen 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

206/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonában lévő Dunaföldvár Béke tér 1.szám alatti önkormányzati ingatlan vonatkozásában 
benyújtott felújítási igényt  pénzügyi forrás hiánya miatt támogatni nem tudja. 
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2./ Felkéri a lakáskezelő DIT Nonprofit Kft-t, hogy a lakásbérleti díjak terhére kezdje meg az 
ablakcsere műemléki engedélyeztetéséhez szükséges építési tervezési munkákat.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

13. Döntés lakásügyben – önkormányzati bérlakás (Móra F. u. 23.) átminősítése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport 
Bizottság álláspontja a határozati javaslat elfogadása. 
 
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság is elfogadásra javasolja az 
előterjesztett határozati javaslatot. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 

207/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonában lévő Dunaföldvár Móra F. u. 23.szám alatti önkormányzati bérlakást szolgálati 
bérlakássá minősíti és Babrányi Éva és Babrányi Noémi kérelmére engedélyezi, hogy 
kérelmezők 2011. október 15-től szolgálati lakásként  bérbe vegyék a Dunaföldvár Móra F. u. 
23.szám alatti önkormányzati szolgálati bérlakást Babrányi Éva , illetve Babrányi Noémi  DIT 
Nonprofit Kft.-nél fennálló munkaviszonya időtartamára, legfeljebb 5 év határozott időre az 
alábbi feltétellel: 
 
Mivel a fenti lakás a Belügyminisztérium megkeresésére az Önkormányzat nevében 
megvételre felajánlásra került a Magyar Államnak a bajba jutott devizahitelesek megsegítése 
céljából, ha a lakásbérleti szerződés határozott idejének lejárta előtt az Állam bejelenti vételi 
szándékát az ingatlanra, akkor a bérlőknek a határozott idő lejárta előtt a bérbeadó írásbeli 
felszólítását követő 30 napon belül önként el kell hagyniuk az ingatlant, lakhatásuk 
megoldásáról maguknak kell gondoskodni - ezt a kötelezettséget a bérlőknek a szerződésben 
vállalniuk kell. 
 
Határidő: 2011. október 15. szerződés megkötésére 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
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14. Javaslat Paksi PO-RA BT-vel gyepmesteri feladatok ellátására kötött megbízási 
szerződés módosítására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, körülnéztek a környező 
településeken. Pakson és Solton szintén a PO-RA Bt végzi ezt a szolgáltatást. Olcsóbb 
szolgáltatás nincs.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kérték, hogy nézzenek 
körül a környéken milyen szolgáltatók és mennyiért végzik ezt a tevékenységet.  
A PO-RA BT-vel alkudni lehet? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Már megpróbáltuk Nálunk még a soltiaknál is alacsonyabbak az árak. 
Szerinte a PO-RA BT. a szolgáltatást fair módon végzi. Mindig jönnek időben, amikor 
szólunk.  
 
Jákli János: Félő, ha 2012-től bevezetődik az ebadó az elszállított ebek száma valószínűleg 
megnő. Szolgáltatóra szükségünk van, nehéz szívvel, de el kell fogadnunk a költségeket.  
 
Keresztes Lajos polgármester jelezte, az ebadó bevezetését a város nem tervezi, majd a 
határozati javaslatot megszavaztatta. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 

208/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban is a PO-RA BT. 
Paks, Villany u. 11. sz. alatti vállalkozással köt szerződést a gyepmesteri feladatok ellátására. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, amely az alábbiakat részletesen 
tartalmazza:  
 
1./ A szerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos felmondási idő kikötésével. 
 
2./ A megbízási díj összege 2012. január 01-től 70.000.- Ft./hó + ÁFA és minden befogott eb 
után bruttó 10.000.- Ft.  
A megbízási díj évente maximálisan a KSH által közzétett hivatalos infláció mértékével 
emelhető, a vállalkozó által a díjemelést megelőző év október 31-ig benyújtott kérelme 
alapján.  
 
Határidő: A szerződéskötésre 2011. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

15. Ifj. Viczai János Dunaföldvár, Ady E. u. 2. szám alatti lakos telekvásárlási 
kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztett anyagot.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság a vevő általi vételárat el tudta fogadni, de felmerült az a 
lehetőség, hogy az adásvételi szerződés tartalmazzon olyan kikötést, hogy ha 5 éven belül 
nem valósul meg a beruházás, akkor az Önkormányzat visszavásárolhassa az ingatlant.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: A Ptk.-ból kimásolta minden képviselőnek az ide vonatkozó részt. A 
visszavásárlási jogot kiköthetjük. Az is benne van a jogszabályban, mi van abban az esetben, 
ha az ingatlan értéke hasznos ráfordításai folytán a visszavásárlás időpontjáig gyarapodott.  
Amennyiben a Testület kijelöli eladásra az ingatlant, a határozatot kiegészítjük, hogy 
kikötéseink a szerződésben rögzítésre kerülhessenek.  
 
Tóth István: Mi van abban az esetben, ha az értékbecslés összege alacsonyabb, mint 2.500.- 
Ft./m2?  Véleménye szerint akkor is 2.500.- Ft/m2 –es áron lehessen értékesíteni.  
 
Keresztes Lajos polgármester az elhangzott javaslatok határozatba történő beépítésével együtt 
megszavaztatta a határozati javaslatot: 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  
 

209/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöl ifj. Viczai János 
7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 2. szám alatti lakos részére a dunaföldvári 170/4 hrsz.-ú 
ingatlanból 2000 m2 területű ingatlanrészt. 
A végleges megosztás előtt a képviselő-testülettel jóvá kell hagyatni a telekalakítási 
tervezetet. 
 
Eladási ár: független igazságügyi ingatlanszakértő által készített értékbecslés alapján. 
Amennyiben az értékbecslés összege alacsonyabb, mint 2.500.- Ft/m2, akkor az ingatlan 
2.500.- Ft./m2 áron  értékesíthető. 
   
Vevőt terheli a felmerülő ügyvédi, valamint a telekalakítási eljárással kapcsolatos valamennyi 
költség, valamint a kialakítandó ingatlan teljes közművesítési költsége, illetve a vállalt Mély 
úttól induló szilárd burkolatú út kiépítése. 
 
A Képviselő-testület nem vállal garanciát arra, hogy a megvásárolandó területre az építésügyi 
eljárás során - a szakhatósági nyilatkozatok ismeretében - az építési engedély a tervezett 
létesítményre kiadható. 
 
A Képviselő-testület az eladott ingatlanra 5 évre szóló visszavásárlási jogot köt ki annak 
biztosítása érdekében, hogy az ingatlanon ne keletkezzen befejezetlen beruházás.  
A megkötendő adás-vételi szerződésben rögzíteni kell, hogy a vevő tudomásul veszi azt a 
tényt, hogy az Önkormányzat visszavásárlási árként csak az eredeti vételárat fizeti meg és 
nem téríti meg az esetlegesen megkezdett és be nem fejezett beruházásra fordított összeget, az 
előzetes engedélyezetés során felmerült költségeket, díjakat, a közművesítés költségét és a 
határozatban foglalt út kiépítését.  
 
A Képviselő-testület eladási ajánlatát 2012. március 31-ig tartja fenn.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adás- vétellel, illetve a 
telekalakítással kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: 2012. március 31. 
 

 
16. Döntés Dunaföldvár, Felső-Öreghegyen közút elnevezéséről 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Tóth István: Elmondta a Városfejlesztési Bizottsági ülésen Viczai János felajánlotta, 
amennyiben a Testület ismét nem fogadja el a „Málna köz” elnevezést, akkor szőlőfajtára 
utaló nevet keresnek. 
 
Keresztes Lajos feltette a kérdést, a Képviselő-testület elfogadja-e a „Málna köz” elnevezést? 
Megállapította a szavazás eredményét, miszerint 1 fő támogatta az elnevezést 6 fő nem.  
 
Az alábbi határozat született: 

210/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
dunaföldvári 94/6 és 95/6 hrsz-ú út megnevezéseként a „Málna köz” elnevezést nem hagyja 
jóvá. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
  
 

17. Dunaföldvár-Kálvári komplex partfal stabilizáció és vízrendezés 
      • Markovics László Dunaföldvár, Béri Balogh Ádám u. 13. szám alatti lakos 
         telekvásárlási kérelme 
      Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor: Részletesen elmondta az előterjesztésben leírtakat.  
Elmondta, az értékbecslés mindkét esetben megtörtént.  Az ingatlan megvásárlásának 
vonatkozásában a vételi ár 375 e forint, az eladás tekintetében 501 e forint.  
Egyeztetett a vevővel, aki az árat elfogadta.  
Kérte, így fogadja el a Testület a két határozati javaslatot.  
 
Jákli János: A felek a vételárban megállapodtak, így a Pénzügyi Bizottság ennek 
megfelelően javasolta elfogadásra a határozati javaslatokat.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a javaslatokat. 
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Kimondta, mindét határozat-tervezet tekintetében a szavazás eredménye 7 igen egyhangú 
szavazat volt.  
Az alábbi döntések születtek:  
 

211/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárolja a dunaföldvári 
4267/2 hrsz.-ú, 125 m2 területű ingatlant, mely Markovics László 7020 Dunaföldvár, Béri 
Balogh Ádám u. 13. szám alatti lakos tulajdonát képezi. 
Felhatalmazz a Polgármesteri Hivatalt, hogy az adás-vételt követően az ingatlant minősíttesse 
át közterületté a földhivatali nyilvántartásban. Hozzájárul a 2 db magántulajdonú lyukpince 
nyilvántartásba vételéhez, mint közterületről nyíló lyukpince.  
 
A beszerzett értékbecslésnek megfelelően a vételi ár: összesen 375.000,- Ft,.  
  

Az Önkormányzatot terheli a jogügylettel kapcsolatos összes költség. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adás- vétellel 
kapcsolatos iratok aláírására. 
 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: 2011. december 31. 
 

és 
 

212/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöl Markovics 
László 7020 Dunaföldvár, Béri Balogh Ádám u. 13. szám alatti lakos részére a dunaföldvári 
4313/2 hrsz.-ú, 84 m2 területű, 4313/3 hrsz.-ú, 77 m2 területű, 4329 hrsz-ú, 449 m2 területű és 
a 4316 hrsz.-ú, 290 m2 területű (az Önkormányzat tulajdoni része 6/24, 72 m2) ingatlanokat. 
 
A beszerzett értékbecslésnek megfelelően az eladási ár: összesen 501.000,- Ft. 
  

Vevőt terheli a jogügylettel kapcsolatos összes költség. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adás- vétellel 
kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: 2011. november 30. 
 
 

18. Zsebők Antalné Dunaföldvár, Kereszt u. 40. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
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Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést. Arra tett javaslatot, hogy a város ne vásárolja 
meg az ingatlant.  
Ezt a javaslatot szavaztatta meg. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett elfogadja a javaslatot.  
 
Az alábbi határozat született:  
 

213/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta Zsebők Antalné 7020, Dunaföldvár, 
Kereszt u. 40. szám alatti lakos ingatlan felajánlási kérelmét és úgy döntött, hogy nem 
vásárolja meg a dunaföldvári 2841 hrsz-ú, 297 m2 területű Dunaföldvár, Vermek sora 11. 
szám alatti lakóingatlant.  
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
 

19. Dr. Major és Társa Egészségügyi Betéti Társaság kérelme a Dunaföldvár, Irinyi 
J. u. 4. szám alatt lévő felnőtt háziorvosi rendelőben ÁNTSZ vizsgálat során 
tapasztalt hiányosságok pótlására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat. 
Kérte a műszaki iroda vezetőjét, mondja el, mekkora összeget jelentene a hiányosságok 
pótlása. 
 
Lajkó Andor: Kb. 15.000.- forintnyi tétel a vizes csaptelep felszerelése. Ez a működési 
költségek terhére megoldásra kerül, már meg is rendelte a munkát egy helyi vállalkozónál. 
A mellékhelyiség akadálymentesítése már nagyobb összeg lenne. A meglévő vizesblokk nem 
alkalmas, bontási munkákat és átalakítási munkákat kellene végezni, ami kb. 500.000.- 
forintba kerülne.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság jóváhagyta a csaptelepek felszerelését. Ez a rendelő már 
kapott felújítási keretet, ezért egyéb beruházásokat nem támogatott a Bizottság.  
 
Keresztes Lajos polgármester azt a javaslatot szavaztatta meg, miszerint a Képviselő-testület 
nem járul hozzá a felnőtt háziorvosi rendelőben a mellékhelyiség akadálymentesítéséhez. 
Kimondta, hogy ezt a javaslatot 7 fő képviselő egyhangúlag támogatta. 
 
Az alábbi döntés született: 
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214/2011.(X.11.) KT.  

h a t á r o z a t  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a Dunaföldvár, 
Irinyi J. u. 4. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőben a mellékhelyiség 
akadálymentesítéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

20. Tájékoztató háziorvosi praxisok, fogorvosi praxis, orvosi ügyelet, Védőnői 
Szolgálat, helyi labor munkájáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos beszámolók a jegyzőkönyv mellett találhatók.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, a legutóbbi bizottsági ülésen megjelent a háziorvosok 
képviseletében Dr. Palkó Ágnes, a gyermekorvosok képviseletében Dr. Jancsó Erzsébet, a 
védőnőktől is jött egy kolléganő, a fogorvosok, a labor és az orvosi ügyelet is készített 
beszámolót, de ők személyesen nem jelentek meg. Hónapokkal ezelőtt tervezték el ezt a közös 
találkozót. Lehetnek olyan felvetések, problémák, amelyeket közös erővel meg lehet oldani. 
A labor beszámolója kapcsán felmerült, hogy a sorban álláson hogyan lehetne változtatni. 
Megkeresték azzal, hogy a labor vállalkozási formában történő üzemeltetésére van-e 
lehetőség? Beszéltek az ÁNTSZ-szel, mely szervezet nem támogatja a kiszervezést. A 
vállalkozás nem lenne önfenntartó. Javasolja mindenkinek a Paksi Rendelőintézetet, mert ott 
jó körülmények vannak. 
Dr. Jancsó Erzsébet gyermekorvos ötlete volt az influenza elleni védőoltás a bölcsődés korúak 
számára. A szünetben megnézték 75.600. Ft.-ra lenne. 42 bölcsődés korú gyereket érint. 
Ha az idei évi védőoltásra szánt összeg maradványa fedezi, akkor javasolta fogadják el.  
Részletesen beszélt a védőnői szolgálat beszámolójáról. 
Az orvosok részéről felmerült az a bizonyos duális finanszírozás alapvető problémaként. Az ő 
körzeteikre jutó bevételeikből semmiféle felújítási munkákat nem tudnak fedezni. Ez már 
máskor is volt téma. Arra a megegyezésre jutottak, hogy kérnek egy olyan felmérést műszak 
részéről, hogy mik azok a nagyon kritikus dolgok, melyek az egyes rendelőkben elő vannak 
írva. Dr. Palkó Ágnes rendelője jelenleg ideiglenes engedélyt kapott az ÁNTSZ-től.  
Megpróbálják áttekinteni ezeket a feladatokat és adott esetben, akár rotációs rendszerben adni 
segítségek számukra. Próbáljanak meg valahogy segíteni a szakmának a körülményein. 
Felmerült a közös rendelő üzemeltetésének lehetősége is. Ennek kapcsán merült fel az az 
aggály, hogy olyan nagy adminisztrációs teher van az egyes körzeteken, hogy nem tudják 
rendelést a következő rendelés kezdetéig befejezni. 
Arra kéri képviselő társait, fogadjuk el ezeket a problémákat és működjünk együtt a 
problémák megoldásában. 
Megkérte a műszaki irodát, hogy átfogó hiányossági listát készítsen, amennyiben összeállt a 
kép a finanszírozásról, próbáljanak meg lépni,  a jövő évi költségvetés tervezésnél vegyük 
figyelembe a műszaki összefoglaló alapján felmerülő építészeti hiányosságok kezelését, 
tisztasági festések elvégzésére vonatkozó előírásokat valamint mérlegeljük az esetleges 
eszközbeszerzés lehetőségét is.   
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Keresztes Lajos: Úgy gondolja, a kérések jogosak, amint tudjuk a pénzügyi helyzetünket és 
kötelezettségeinket, mindenképpen visszatérünk a problémára. 
 
Visszatért az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Takács Zoltán: Az orvosok beszámolójában szerepel, hogy amíg nálunk Magyarországon 
rendszerint aznapi vagy másnapi időpont biztosítására van lehetőség, Kanadában általában 3 
hónapos a háziorvosi időpont biztosítása. Megkérdezte az Egészségügyi Államtitkárt, aki 
elmondta, Kanadában úgy kapják a háziorvosok a kvótát, ha minél kevesebb betegük van. A 
három hónapos időpontok a megelőzésre szolgálnak. Azért járnak az emberek az orvoshoz, 
hogy nézzék meg egészségi állapotukat, nem arról van szó, mint nálunk, hogy országosan az 
emberek három negyed része beteg. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta még, a védőnői szolgálatnak számítógépekre lenne 
szüksége, de gépek nem férnek be az irodába, ezért laptopokra lenne szükségük. Annyi az 
adminisztráció, hogy egy gépen nem tudnak 4-en dolgozni.  
 
Keresztes Lajos: Megnézik, mit lehet tenni. 
 
Megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatásokat 
tudomásul vette. 
 
Az alábbi határozat született: 

215/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátó 
rendszer tájékoztatását tudomásul vette. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
Keresztes Lajos: Még a szünet előtt szóba került a bölcsődések influenza elleni 
védőoltásának támogatási igénye.  
A 75.600.- Ft. Biztosítását, megszavaztatta. 
 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta a támogatási 
összeg biztosítását.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

216/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 75.600.- Ft-os összeget biztosít a 
bölcsődés korúak influenza elleni védőoltásának támogatására a 2011. évi költségvetése 
terhére. 
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A számla kifizetés a bölcsőde vezetője által készített név szerinti igénybe vételi lista 
bemutatását követően történik. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
              Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos, 
              Bálint Erika bölcsődevezető 
  
 
 

21. Dunaföldvár volt hajóállomás épületének tetőfelújítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor: Részletesen ismertette az előterjesztésben leírtakat.  
 
Jákli János: Honnan kerül átcsoportosításra a pénz? 
 
Lajkó Andor: Ha lesz idei évi költségvetési rendeletmódosítás, akkor ki lesz dolgozva. Nagy 
valószínűséggel megvan a fedezet. Erre az épületre cserepet nem tudnak tenni, palát már nem 
érdemes javítani. A lécezés nagyon el van korhadva, ezért gondolták, hogy le kell bontani, és 
új burkolatot kapna. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

217/2011.(X.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Duna-parton lévő 
„volt hajóállomás” tető felújítási munkálatait illetve az ereszcsatornák cseréjét elvégezteti. 
Biztosítja a kivitelezési munkákhoz szükséges 2.200 e Ft pénzügyi fedezetet, mely összeget a 
2011. évi költségvetésen belül átcsoportosít.   
 
Határidő: megvalósításra 2011. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

22. Egyebek 
 
►Keresztes Lajos: Elmondta, 10 új szelektív hulladékgyűjtő edény került elhelyezésre a 
városban. Sajnos ezek szeptemberi kihelyezése sem oldotta meg a problémát. A DUNANETT 
Kft. sajátos ürítési technikát követ, csak azt az edényt hajlandó elszállítani, ami teljesen tele 
van., hivatkozással arra, hogy óvni akarja az edényeket. Ezért gyakran megtörténik, hogy 
szeméthegyek keletkeznek a kukák körül.  Ezt levélben szóvá tettük a cégnek, de a mai napig 
nem kaptunk választ. Kezdeményezni fogjuk a DUNANETTEL kötött szerződés módosítását. 
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A jövőben nem mi választhatjuk meg, hogy ki lesz a szolgáltatónk, hanem a polgárdi 
hulladékgazdálkodási konzorcium fogja tender alapján meghatározni.  
Egyelőre még nincs megnevezve, hogy melyik lesz ez a szolgáltató. Október 18-ára 
meghívást kapott a társulás ülésre. Állítólag addigra már meg tudják mondani, kit jelöltek ki 
számunkra. 
Elkészült a szeméttelep rekultivációja, de mos meg kell próbálni megakadályozni, hogy ott 
ismét szeméthegyek keletkezzenek. 
Szekszárd város polgármestere felvette velünk a kapcsolatot és adatokat kért tőlünk arra 
vonatkozóan, hogy Dunaföldvár hogyan oldja meg a szemét elszállítását. Az anyagokat 
elküldtük számára, jogászokkal megnézeti, van-e valamilyen esélyünk arra, hogy ebből a 
polgárdi székhelyű társulásból valahogyan ki tudjunk lépni, vagy marad minden így.  
Levélben kezdeményezzük a DUNANETT Kft-nél a szerződés módosítását.  
 
►Keresztes Lajos: Augusztus végén a Püspök Úrnál jártak, bemutatkozó jellegű látogatást 
tettek. Püspök Úr jelezte, hogy október folyamán ellátogat Dunaföldvárra és  a problémás 
kérdéseket megismeri. Tulajdoni és temetői kérdéseket is megtárgyalnak.  
Reméli, hogy eredményeket tudnak elérni ezeken a tárgyalásokon.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő felvetésére, az M6-os autópálya fölötti feljárók kérdésére kérte 
Jákli Viktor képviselőt, mondja el a Városfejlesztési Bizottságon elhangzottakat.  
 
Jákli Viktor: Ő vetette fel, hogy ezt a témát vegye a Bizottság napirendre.  
 
Tóth István: A Bizottság tudja, hogy a probléma fennáll. A műszaki iroda vezetője ígéretet 
tett arra, hogy ezeket a területeket bejárják konkrét állapot feltárás céljából. A jótállás, úgy 
tudja, még egy évi fennáll. A hibákat a kivitelezőknek ki kell javítaniuk.  
 
Jákli Viktor: Laikus szemmel is látható, hogy hibák vannak a felüljárók építésénél. Szeretné, 
ha a feltáró bizottságba a Gema Zoltánt is elhívnák, aki gyakorlott szakember.  
Az egész pálya meg van süllyedve, a felüljáróra felvivő út is. El van válva a felüljárótól, 
különböző szigetelő csíkokkal ragasztották le az átadás idejére, a szigetelő csík is el van válva 
a környezetétől.  Szeretné, ha kompletten lenne vizsgálva a vízelvezés problémájával.  
 
►Takács Zoltán: Elmondta, 15 fő is megkereste Őt azzal, hogy túl magasak a temetési 
költségek. Pl. Sztanu Mihály Bölcske utcai lakostól 156.250.- Ft-ot kér a MŰDEKOR Kft. 
egy kripta kimarkolásáért.  
Ha a Pantar temetkezési vállalkozóhoz megy a hozzátartozó, akkor 128.000.- Ft-ot be kell 
fizetnie a Pantar-nak a Műdekor felé.  
Ha a Pantar Dunaújvárosban temet, a dunaújvárosi szolgáltató felé csak 28.000.- Ft-ot kell 
fizetnie.  
A halott hűtés díját is felemelte a Műdekor, azaz indokolatlanul hamar hozzák el az elhunytat 
az ingyenes dunaújvárosi hűtőkamrából ezzel is növelve a temetés költségét.  
Megdöbbentő eset, hogy egy idős házaspár kérte, hogy halottukkal a szállító autó lassabban 
menjen, mint az előírt sebesség, mert nem tudják követni, ezért plusz szolgáltatásként 
15.000.- Ft-ot kért tőlük a Műdekor. 
Jogi úton nem lehet mindezzel valamit kezdeni?  
Reménykedik, hogy a Püspök Úr valamit kezd a szerződéssel.  
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Bárdos Lászlóné dr.: Továbbra is azt tudja mondani, mint eddig, hogy szinte semmilyen 
hatásköre nincs. Ha a Képviselő Úr odaadja a számlákat, megnézi és elmondja a szakmai 
véleményét, megmondja, hova forduljanak az üggyel. Szakmailag, amit megtehet, megteszi. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Egyháztól is elvárható lenne egy olyan hozzáállás, hogy utána jár 
ezeknek a történéseknek. Ennyire visszaélni egy kiszolgáltatott állapottal nem „krisztusi” út. 
 
Keresztes Lajos: Alapvető nehézségünk, hogy nagyon nehezen tudunk beleavatkozni a 2004-
ben 15 évre kötött szerződésbe. 
Természetesen ezt a kérdést is felvetik a Püspök Úrnak. 
 
►Széles János: Elmondta, az E-on munkatársai járják az utcákat és a villanyvezetékeket 
mentesíteni próbálják a benőtt ágaktól. Az ágakat levágják és otthagyják. 
Felmerül, kinek a dolga az elszállításuk? 
 
Lakó Andor: Az E-on bejelentette, hogy ilyen munkálatokat fog végezni. Ezt fel is tették az 
internetre, a honlapunkra. Törvény van rá, hogy ezt a munkát az E-on saját maga megteheti, 
ami amúgy az önkormányzat feladata lenne.  
Akik rászorulnak ezeket a levágott ágakat tüzelőnek elvihetik, az Önkormányzat erre nem tart 
igényt és anyagi szolgáltatást sem kér.  
Aki karbantartotta eddig is a fáit, azoké nem nőtt bele a vezetékbe.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Még szerencsés a helyzet, hogy az E-on idehozza a darus kocsit és 
levágja, mert ha nekünk kellene, akkor az igen sokba kerülne.  
 
Több téma nem volt, Keresztes Lajos polgármester a nyilvános ülést 18,35 órakor bezárta.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

                       Keresztes Lajos               Bárdos Lászlóné dr.  
                         Polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
     Dr. Süveges Árpádné 
                                                                    képviselő 
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