
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 
Száma: 932-22/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. november 29-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 7 fő képviselő és a polgármester (Széles János képviselő később érkezett). 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Jákli Viktor képviselőt.  
 
Az ülés napirendjére vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette: 
 
Jelen ülés előtt Jákli János képviselő kezdeményezésére egyetértésben a többi képviselővel 
azt javasolták, hogy az alábbi napirendi pontokat 2011. december 19-ére összehívandó ülésen 
tárgyalják meg. 
Elnapolásra javasolta az alábbi napirendi pontokat: a 8., 9., 10., 13., 14., 16.,18., 21.,29., és a 
meghívóban nem szereplő, de a képviselők részére kiküldött 2 napirendi pont nevezetesen a 
„Döntés a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0288 kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő 
komplex energetikai felújítása című pályázat keretében az általános egyszerű közbeszerzési 
eljárás feltételeiről” és a „2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása” című előterjesztések. 
 
Ács Rezső Alpolgármester Úr, aki a zárt ülés 2 számú napirendi pontjához Szekszárdról 16 
óra körül érkezne meg a tervek szerint az ülésre, ezért a nyilvános ülést megszakítva a zárt 
ülés akkor kerülne megtartásra.  
 
„Egyebek” között szó lesz a 2011. december 19-én tartandó projekt befejezési ünnepségéről.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint  az ülés 
napirendjét: 
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T e r v e z e t t    n a p i r e n d i    p o n t o k 
 

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

 
2. Beszámoló a Dunaföldvári Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásának   
       alakulásáról  

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
• Tájékoztató a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Mikrotérségi Oktatási Intézmény 

gazdálkodásáról 
 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
4. Dunaföldvári Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának költségvetési koncepciója  

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

5. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. évi átmeneti költségvetési 
gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
6. A helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 

7. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási-  és munkarendjének módosítása   
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
8. Döntés a „Napsugár” Idősek Otthona egyes férőhelyeinek átminősítéséről 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

9. DDIF Zrt. működési formájának átalakítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
10. Városi Művelődési Központ kérelme adminisztrátori álláshely létrehozására 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

11. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi Munkatervének 
elfogadása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
12. Önkormányzat által alapított alapítványok beszámolója 

 Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

13. Alpolgármester megválasztása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
14. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 

módosítása – 2011. 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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15. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak megvalósulásáról 
beszámoló 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
16. D-B-M MONI bölcsődei dolgozók délutáni műszakpótlék igénye 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

17. D-B-M MONI bölcsődei csoportok számának csökkentése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
18. D-B-M MONI Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

19. Döntés lakásügyben – önkormányzati bérlakás (Kossuth L. u. 14/II/3.- volt 
jegyzői lakás) átminősítése szociális bérlakássá 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
20. DUNANETT Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

21. Javaslat a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszervezetével kötendő 
Együttműködési Megállapodás megkötésére 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
22. DSTE támogatási kérelme 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

23. Önkormányzati hozzájárulás a „Földvár Tabló” 2. kötetének kiadási költségeihez 
      Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
24. Dunaföldvár, Sóház u. 14-16. szám alatti ingatlanok hasznosítási javaslata 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

25. Tájékoztatás mezőgazdasági földutak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
26. Dunaföldvár, Anna-hegy 6927/3 hrsz-ú ingatlan eladásra történő kijelölése 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

27. Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete magyar rovásírásos 
helységnévtábla elhelyezése iránti kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
28. Egyebek 
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Zárt ülésen: 
 
1.  Döntés a Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásban    
alapító tagként való részvételről 
    Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
2.  Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása 
    Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
3. 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Kiss Lajos Csaba: A 213/2010.(IX.21.) KT határozat kapcsán megkérdezte, mi is lett ebből a 
pályázatból, megvalósult-e, milyen haszna lett a városnak? 
 
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Elmondta, a turisztikai klaszter a várakat 
és kastélyokat egy szervezetbe foglaló turisztikai célzatú társulás. A pályázati pénzt a projekt 
marketing munkájára és a projekt megvalósítására használták fel. Az önrész látogatottság 
arányában lett elosztva, mely összeget havi bontásban utalják a klaszter részére.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

225/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2010.(IX.21.), 
209/2010.(IX.21.), 213/2010.(IX.27.),  43/2011.(III.08.), 68/2011.(III.29.), 
99/2011.(IV.19.),113/2011.(V.25.),114/2011.(V.25.), 171/2011.(VIII.30.), 193/2011.(IX.15.), 
202/2011.(X.11.),52/2011.(III.08.), 60/2011.(III.08.), 64/2011.(III.08.), 
72/2011.(III.29.),73/2011.(III.29.),74/2011.(IV.19.), 
75/2011.(IV.19.), 105/2011.(V.04.), 201/2011.(X.11.), 120/2011.(V.25.), 150/2011.(VI.21.),  
164/2011.(VII.19.),170/2011.(VII.19.),175/2011.(VIII.30.), 177/2011.(VIII.30.), 
183/2011.(VIII.30.),184/2011.(VIII.30.), 186/2011.(VIII.30.),191/2011.(VIII.30.), 
199/2011.(X.11.), 200/2011.(X.11.), 206/2011.(X.11.), 207/2011.(X.11.),213/2011.(X.11.), 
 és a 214/2011.(X.11.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
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2. Beszámoló a Dunaföldvári Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásának 
alakulásáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

• Tájékoztató a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Mikrotérségi Oktatási Intézmény 
gazdálkodásáról 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Jákli János: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
Részletesen beszélt a bevételek és kiadások alakulásáról 
 
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a képviselőket.  
Megállapította, hogy a beszámolót a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
Az alábbi határozat született:  
 

226/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. I-III. 
negyedévi költségvetés gazdálkodásáról szóló beszámolót (szöveges értékelés és a hozzá 
mellékelt 1- 4 sz. melléklet, 13.1, 13.2 és 14.számu melléklet alapján) és azt az abban 
foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester 
 
 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetési 
rendelet módosítását. Az előterjesztés mind a központi, mind pedig a saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosításokat tartalmazza.  
 
Más hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta azt és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011.(XII.05.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Aláírt írásos rendelet a jegyzőkönyv mellett található.  
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4. Dunaföldvári Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának költségvetési koncepciója  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztett koncepciót. Részletesen 
beszélt erről, valamint ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
Megjelent az is a médiában, hogy a költségvetési hiány finanszírozására igénybe veendő 
hitelfelvételhez a Kormányhivatal engedélye szükséges, ezért az első fordulóra próbáljanak 
információt szerezni arról, hogy ez ténylegesen így van-e és ha igen milyen feltételrendszer mellett 
várható az engedély megadása.  
 
Horváth Zsolt: Reménykedik abban, hogy a december 20-a utáni feltöltésekben tudnak előre mutató 
számokat a befolyt iparűzési adó tekintetében.  
Hitelfelvétellel kezdjenek el óvatosan bánni, azt gondolja, hogy a hitelek felvétele a következő 
években drágább lesz. Nem kellene hitelfelvételi spirálba bekerülni.  
A végrehajtott fejlesztés hiteleit stabilan tudják fizetni. Fejlesztéseinket próbáljuk meg 2012-ben 
stabilan finanszírozni.  
Jelen koncepció részéről támogatható.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, a Kormánymegbízott Úr valószínűleg január elején felkeresi a várost, 
vele is tudnak majd egyeztetni a várható törvénymódosítások tekintetében.  
 
A Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészítve szavaztatta meg a 2012. évi költségvetési koncepciót. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta azt. 
 
Az alábbi határozat született: 
 

227/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a város 2012. évi 
költségvetésének koncepcióját az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint 1.906.963 e Ft. 
bevételi, 2.046.429 e Ft. kiadási előzetes főösszeggel, 239.466 e Ft. költségvetési hiánnyal, 
valamint a koncepció részeként a kiemelt dologi kiadások előirányzatait, a működési célú 
támogatások, valamint a felhalmozási kiadások 1. számú táblázatban és 1-9 számú 
mellékletekben részletezettek szerinti előirányzatait.  
 
A költségvetés-készítés további munkáiról a Képviselő-testület a következőképpen 
rendelkezik: 
 

• A hitelfelvétel lehetőség maximális mértéke és a költségvetési hiány között 
egyezőséget kell teremteni.  

• Az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő kommunális adó 4 millió 
Ft-tal meg kell emelni. 

• Felhalmozási jellegű bevételek 60 millió Ft-tal történő növekedését javasolja 
beépíteni, mely összeget kizárólag felhalmozási célú kiadásra lehessen fordítani. 

• A felhalmozási kiadások részletezését tartalmazó 3. sz. melléklet kerüljön 
megbontásra, és külön tartalmazza a képviselőtestületi döntéssel elkötelezett 
felhalmozási kiadásokat, és a beruházási, felújítási igényeket. 

• Önkormányzati hitelfelvétel lehetőségének tisztázása. 
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Határidő: Költségvetési rendelet I. forduló 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

5. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. évi átmeneti költségvetési 
gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.  
 
Jákli János: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2011. (XII.05.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi  átmeneti költségvetési gazdálkodás szabályairól 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi tv. 77. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el.  
 
1.§ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad Dunaföldvár város 
polgármesterének, hogy 2012. évben az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje.  
 
2.§ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad Dunaföldvár város 
polgármesterének, hogy az önkormányzat kiadásait 2012. évben a 3.§-ban foglaltak szerint teljesítse.  
 
3.§ (1)A polgármester jogosult az igazgatási feladatok, valamint a városüzemeltetési feladatok 
tekintetében a működési kiadások időarányos teljesítésére a 2011. évi eredeti előirányzatokon belül. 
(2) A személyi kiadások teljesítése a költségvetési koncepcióban elfogadott szabályok és a jogszabályi 
kötelezettségek alapján történhet, a megbízási szerződéssel dolgozók esetében a 2011. évi szerződések 
alapján történhet kifizetés.  
(3) A polgármester jogosult az önkormányzat és a polgármesteri hivatal fennálló (többéves) 
szerződései alapján történő 2012. évi kifizetésekre.  
(4) A szociális ellátások 2012. évben a határozatok alapján kifizethetők, új jogosultság az 1993. évi III. 
tv. (szociális törvény), az 1997. évi XXXI. Tv (gyermekvédelmi törvény) és a helyi szociális rendelet 
alapján megállapítható.  
(5) A polgármester jogosult a 2011. évben ki nem fizetett 2011. évre megállapított civil szervezetek 
vonatkozásában 2012. évre áthúzódó kifizetésű támogatások kifizetésére a megkötött megállapodások 
alapján.  
(6) A DDIF Zrt. és a DIT Nkft. részére a 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott támogatás 
legfeljebb kéthavi összege kerülhet kifizetésre 2012. évben a 2012. évre elfogadott költségvetési 
koncepció figyelembe vételével a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig. 
(7) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az érvényben lévő szerződésekből fakadó feladatok, az 
Önkormányzat és intézményei jogszabály szerinti működéséhez szükséges felhalmozási kiadások 
teljesítésére van lehetőség. 2012. évben. 
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4.§ Az 1-3. §-okban foglalt felhatalmazások Dunaföldvár város önállóan működő intézményei 
vonatkozásában az intézmény vezetőjét illetik meg.  
 
5.§ A felhatalmazás időtartama alatt felmerülő likviditási hiány finanszírozási módja 150.000 e Ft 
folyószámlahitel igénybevétele az érvényes hitelszerződés alapján a számlavezető hitelintézettől.  
 
6.§ Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépésének napján hatályát veszti. 

Dunaföldvár, 2011. november 29.  

 

                                                             Keresztes Lajos                          Bárdos Lászlóné dr. 
                                                               polgármester                            címzetes főjegyző 
 
Záradék: 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Dunaföldvár, 2011. december 05.                                        Bárdos Lászlóné dr.  
                                                                                                  címzetes főjegyző  
 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyv mellett található.  
 
 

6. A  helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, sajtóértesülésekkel és a városban keringő pletykákkal szemben nem kerül 
sor semmiféle új adónem bevezetésére Dunaföldváron. A szigorú gazdálkodás viszont nem teszi 
megkerülhetővé azt, hogy a kommunális adót 9 e forintról 10 e forintra emeljék. 
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
Azt viszont nem tudjuk, hogy esetleges különadó bevezetése hogyan érintheti a településeket.  
Részletesen elmondta az előterjesztett anyagban leírtakat.  
 
Keresztes Lajos: Az I. fordulóban a Testület elfogadta az adóemelésre vonatkozó koncepciót, most a 
rendeletmódosítási javaslatról kell szavazni. 
Megszavaztatta a rendelet-tervezetet.  
 
Kiss Lajos Csaba: Már az I. fordulóban is jelezte, hogy nem támogatja a kommunális adó 1.000.- Ft-
tal történő megemelését. Nagyon sok olyan ember van, akinek még ez a 1000.- Ft-os emelés is gondot 
jelent. Sokszor a megörökölt nagyszülői házra is, ami nem forgalomképes, azokra is be kell fizetni az 
adót a családnak. Kérte, ne támogassa a Testület az emelést.  
 
Keresztes Lajos: Ebből az adónemből befolyt összeg a város közvilágítására elegendő csupán. 
Tudjuk, hogy az adó emelés senkinek sem tetszik, de ezt meg kell lépnünk.  
Támogatja a kommunális adó 1000.- Ft-tal történő megemelését.  
 
Takács Zoltán: A kommunális adó legmagasabb összege 17.500.- Ft. lehet. Nálunk ez az összeg 
10.000.- Ft., 1.000.- Ft-tal emelni még mindig kisebb teher. Kérte a képviselőket, támogassák az 
emelést.  
 
Keresztes Lajos polgármester először Kiss Lajos Csaba képviselő javaslatát szavaztatta meg, miszerint 
ne emelkedjen a kommunális adó. 
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Ezt a javaslatot 2 képviselő támogatta, 6 képviselő nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott. 
 
Ezután az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről szavazott a Testület. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2011.(XII.05.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 14/1995. (VII.01.) önkormányzati rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 77.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendelet 8. § helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
/ kommunális adó mértéke / 
 
„Az adó évi mértéke adótárgyanként 10.000.- Ft.” 
 
2. § Ez az önkormányzati rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba és a hatálybalépést 
követő 5. napon hatályát veszti. 
 

Dunaföldvár, 2011. november 29. 

Keresztes Lajos Bárdos Lászlóné dr. 
polgármester címzetes főjegyző 

 
Záradék: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 05. 
 
                                                                          Bárdos Lászlóné dr. 
                                                                            címzetes főjegyző 
 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyv mellett található.  
 
 
 

7. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási- és munkarendjének módosítása   
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Részletesen ismertette az előterjesztést.  
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Horváth Zsolt: Az Ügyrendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság foglalkozott a témával. 
Értetlenül állnak az előtt, nem tudni a lakosság miért nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást. A 
Bizottságból 2 tag támogatta, hogy visszaálljon az eredeti munkarend.  
Ha van ilyen lehetőség a munkaidőn kívüli ügyintézésre, szerinte előny. 
 
Széles János: Elfogad mindenféle statisztikát, de szerinte az a néhány dunaföldvári lakos, akinek nem 
kell szabadságot kivennie, hogy elintézze az ügyeit a Hivatalban már megéri. Azt támogatja, maradjon 
meg a szerdai napon a 17 óráig tartó munkarend. Hangzatosabban reklámozni a hosszított nyitva 
tartást.  
 
Tóth István: Úgy gondolja, nem kényelmi szempontok vezérelték a Hivatal dolgozóit, amikor 
javaslatot tettek arra, hogy térjen vissza a régi nyitva tartási rend. Számukra is az lenne a legjobb, ha 
pénteken fél 1-kor haza mehetnének, ha visszaáll a régi rend, akkor fél kettőig kell dolgozniuk.  
Elhiszi az adott információkat. Az emberek nem élnek azzal, hogy 4 óra után jöjjenek be ügyet intézni. 
Azt támogatja, térjenek vissza a régi jól bevált munkarendre.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: A propagálás mellett úgy próbálták népszerűsíteni a hosszított nyitva tartást, 
hogy a kollégák az ügyfeleket 16 óra utánra hívták be, gondolván azt, hogy ne kelljen a munkából 
hiányozni. Az a tapasztalat, hogy ezzel az ügyfelek nem éltek. Nem kényelmi szempontból készült az 
előterjesztett javaslat.  
 
Kiss Lajos Csaba: A határozati javaslatban szerdai napon 8-13 óra közötti időpont van megjelölve az 
ügyfélfogadási időnek. Ez így van vagy elírás? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ez elírás, a meghozott határozatban helyre teszik. Szerdán délelőtt 8-12 óráig 
van az ügyfélfogadás. 
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatot tette fel szavazásra azzal a módosítással, hogy 
szerdai napon az ügyfélfogadás de. 8-12 óráig du. 13-16 óráig tart. 
Megállapította, hogy a javaslatot a Képviselő-testület 5 igen, 3 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
Az alábbi határozat született:  
 

228/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 36/2011.(III.08.) 
KT határozatában foglalt döntését visszavonja és ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának (továbbiakban: Ügyrend) 3.1. a) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

a) A Hivatal dolgozóinak munkarendje (a 2001. évi XXXVI. Törvény 106 § (1) 
bekezdésével módosított a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 39. §. (4) 
bekezdése alapján) heti 40 óra munkaidőkeret figyelembevételével: 

aa) a munkaidő hétfő-csütörtök ½ 8-16 óráig tart, amely magában foglalja a 30 perc 
munkaközi szünetet is,  
ab) a munkaidő pénteken ½ 8-13.30 óráig tart munkaközi szünet nélkül. 

 
2./ A Képviselőtestület az Ügyrend 3.2. a) és b) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

a) A Hivatal – Okmányiroda kivételével –ügyfélfogadási rendje: 
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aa) hétfőn: 8-12 óráig 
ab) szerdán: 8-12 és 13-16  óráig 
ac) pénteken: 8-12 óráig. 

 
b) Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 

ba) Hétfő:                  8-12 óráig 
bb) Kedd:                  8-12 óráig 
bc) Szerda:                8-12 és 13-16 óráig 
bd) Péntek:                8-12 óráig. 

 
3./ Az 1./ -2./ pontban meghatározott módosított ügyfélfogadási- és munkarendet 2011. december 01-
től kell alkalmazni. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, az előterjesztett rendelet-tervezet arról szól,  hogy az adórendeltek 
kötelező kétfordulós tárgyalása egyfordulós legyen.  
 
Jákli János: Miért, mi az indoka? Általában az adó nem egy egyszerű kérdés. Ő nem ért egyet azzal, 
hogy egy fordulóban kerüljön megtárgyalásra az adó téma.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Azért mert technikailag gyorsabban lehet haladni.  
 
Dr. Süveges Árpádné: A törvénygyártó finisben szinte naponta változik a jogszabályok 
száma és minősége. Nem tudni, hogy a jövő évi költségvetésben mire számítsanak.  
Jobb lenne, ha maradna idő jobban körbejárni majd a dolgot. 
 
Jákli János: Mi történik, ha a jövőben év közben új adónemet kell bevezetni. Nem támogatja 
az adóügyek egy fordulós tárgyalását. 
 
Keresztes Lajos polgármester az előterjesztett javaslatot tette fel szavazásra.  
Megállapította, hogy ezt a javaslatot 4 képvisel támogatta, 5 képviselő nem támogatta. Ez a 
javaslat nem kapott a rendeletalkotáshoz szükséges minősített többségi szavazatot. Nem 
született rendelet. 
 
 

8. Döntés a „Napsugár” Idősek Otthona egyes férőhelyeinek átminősítéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Ráthgéber Lászlóné a DIT Nonprofit Kft. ügyvezetője: Részletesen ismertette a Kft. kérését.  
Az átminősítésnek mindenképpen gazdasági okai vannak, remélik, hogy így az otthon újra feltölthető 
lesz. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, kiosztásra került egy kibővített határozati javaslat mely a feladat-
ellátási szerződés módosítását is tartalmazza. Erről kell dönteni.  
Ismertette a javaslatot.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság támogatta az átminősítést.  
 



 12 

Horváth Zsolt: Az ellátottak jogai az átminősítéssel nem fognak csorbulni?  
 
Ráthgéber Lászlóné: Az ellátási szint nem csökkenhet, a létszám nem növekedhet. Két ágyas 
szobából nem lehet három ágyas szoba, egy ágyas szobából nem lehet 2 ágyas szoba. A 92 férőhelyet 
tartani kell és a színvonalat is tartani kell. Különben nem kapnák meg a működési engedélyt.  
 
Jákli Viktor kiment az ülésről, jelen van 7 képviselő és a polgármester. 
 
Keresztes Lajos polgármester a részletes határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

229/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a DIT Nonprofit Kft. a „Napsugár” Idősek Otthona emelt szintű 34 fő 
férőhelyből 26 férőhelyet (13 db kétágyas szobát) 4 órás ápolási szükségletű normál 
szükségletűvé minősítse át 2012. január 01-től. 

 A „Napsugár” Idősek Otthona biztosítja a 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. szám 
 alatti épületben a maximum 92 fő létszámból 78 fő ellátását; melyből 52 fő emelt 
 szintű,  és 26 fő normál szintű ellátott. 
 A „Napsugár” Idősek Otthona 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 4. szám alatti 
 épületében a 92 fő létszámból 14 fő demens beteg ellátását külön osztályon biztosítja.  
 

2. A DIT Nonprofit Kft-vel 2002. február 1-jén kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú 
módosításának aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 
 
Határidő: 2012. január 01. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
         Ráthgéber Lászlóné a DIT Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
 
 

9. DDIF Zrt. működési formájának átalakítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést. Kérte a vezérigazgatót indokolja melyik döntést 
javasolja, melyiknek mi a következménye? 
 
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Részletesen ismertette a leírt tájékozatóját valamint az I. 
és II. –es változatokat.  
A törzstőke leszállítása mellett teszi le voksát, de természetesen a Testület döntését elfogadja 
bármelyik változat is kerül elfogadásra.  
 
Széles János kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Jákli János: Úgy gondolja nem a Kft. formát kellene választania a Testületnek ha változtatni akar.  
A részvény leértékelés esetén is a tagi hitel formában kellene megállapodni.  
Az „A” változatot javasolja elfogadni.  
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Viczai János: Ha átmegy tagi hitelbe ez a tőkerész, attól a cég nem lesz értéktelenebb. A könyvekben 
ez az összeg megmarad az Önkormányzatnak követelésként.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: A határozati javaslatban nevesíteni kell a maradék összeget részvényként is, 
tehát 40 db. 500.000.- Ft. részvény, melyből 20 db. névre szóló törzsrészvény, és 20 db névre szóló 
elsőbbségi részvény. Az alapszerződést is módosítani kell. Ez is benne lesz a határozatban, 
amennyiben a Testület elfogadja.  
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat „A” változatát tette fel szavazásra a Jegyző Asszony 
által tett kiegészítésekkel egyetemben. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 
 

230/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú Dunaföldvári Duna-parti Idegenforgalmi Zrt. működési formáját nem változtatja 
meg. 
 
2. A gazdasági társaság alaptőkéjét (jegyzett tőke) 93.500.000.- Ft-tal 20.000.000.- Ft-ra 
leszállítja 2011. december 31-i időponttal. 
 
A törzstőke 20 db egyenként 500.000.- Ft. névértékű, névre szóló törzsrészvényből és 20 db. 
egyenként 500.000.- Ft. névértékű, névre szóló elsőbbségi részvényből áll. 
 
3. Az alaptőke leszállításának oka: veszteségrendezés. 
A 93.500.000.-Ft-ot a Képviselő-testület hosszú lejáratra kapott kölcsönök (tagi kölcsön) közé 
helyezi át.  
 
4. Az alaptőke leszállítás módja: a részvények számának csökkentése a 2./ pont szerint.  
 
5./ A Képviselő-testület, mint a Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a DDIF Zrt. vezérigazgatóját 
az alapszerződés módosítására és a cégbírósági eljárás lebonyolítására.  
 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
              Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója 
 
 
 
 

10. Városi Művelődési Központ kérelme adminisztrátori álláshely létrehozására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Ismertette az intézmény kérését. Belső 
átszervezéssel megoldják. A működést és a nyitva tartást nem befolyásolja az átszervezés. 
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Jákli János: A béren kívüli juttatásokkal is számolni kell, ezt nem tartalmazza az 
előterjesztés. A Pénzügyi Bizottság támogatta a kérést.  
 
Kiss Lajos Csaba: Nem támogatja az átszervezést. Jobban bele kellene vonni a Tourinform 
Irodát a Művelődési Központ munkájába.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, a Tourinform Iroda létszáma december 1-től lecsökken. Az 
„Európa kulturális fővárosa” keretében 3 évre foglalkoztatott munkatárs szerződése lejár. 
 
Keresztes Lajos polgármester a határozat-tervezet „A” változatát szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta 
azt. 
Az alábbi határozat született:  
 

231/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ 
kérelme alapján, új 4 órás részmunkaidős adminisztrátori álláshely létrehozását engedélyezi 
2012. január 01-től. Ezzel egyidejűleg a Városi Művelődési Központ álláshelyeinek száma az 
alábbiak szerint alakul: 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben 
foglalkoztatott közalkalmazott, összesen 7 fő közalkalmazott. 
 A létszámváltozást a 2012. évi költségvetési rendeletben át kell vezetni. 

 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

11. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi Munkatervének 
elfogadása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Javasolta, hogy a Munkaterv 2 oldalán található PEB ülés időpontja ne 
2012. II. 28-legyen, hanem ezt a témát a zárszámadáskor tárgyalják meg, tehát az április 24-i 
Testületi ülést megelőző április 17-i PEB ülésen.  
 
Jákli János: Tekintettel arra, hogy az adórendelet módosítása 2 fordulós maradt, ezért a 
Munkatervben, amely egy fordulóssal számolt, tegyük vissza kétfordulósra, tehát a 
novemberei ülésre írjuk be és legyen decemberben is ülés. 
 
Visszajött az ülésre Jákli Viktor és Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Kiss Lajos Csaba: Kérte, hogy az október 16-i testületi ülés pontjai között szereplő 
„Dunaföldvár Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata” című 
napirendi pontot tárgyalja meg a Városfejlesztési Bizottság is. 
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Keresztes Lajos polgármester az elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével 
szavaztatott a 2012. évi Munkaterv elfogadásáról. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a Munkatervet. 
 
Az alábbi határozat született:  

232/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre összeállított 
Munkatervet megtárgyalta és elfogadta. 
 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

12. Önkormányzat által alapított alapítványok beszámolója 
  Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság azt javasolta, hagyják meg a „A gazdálkodás 
környezetéért” alapítványt, mert valamikor jöhet rá pénz, akár pályázat útján. 
 
Jákli Viktor: Lehet, hogy az Alapítvány is pályázhat földutakra. Meg kell nézni. 
 
Keresztes Lajos: Szünetben utána néznek.  
 
Jákli János: A céllal egyetért, de hogyan szűnhet meg egy alapítványnak a számlája? Szigorú 
szabályai vannak a számlanyitásnak. A jogi helyzetet is rendezni kell. Meg kellene újra nyitni a 
számlát. 
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat „A” változatát az 1/b. pont nélkül tette fel 
szavazásra. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  
 
Az alábbi határozat született:  

233/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
alapítású alapítványokról szóló beszámolókat és az alábbi döntést hozza:  
 

1. „A Gazdálkodás Környezetéért” Földvédelmi Közalapítvány beszámolóját a 2010. és 
2011. évről elfogadja. 
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2./ a) A „Gyermekeink Jövőjéért”  Közalapítvány beszámolóját a 2010. évről elfogadja. 
 
     b.) A 2011. évről a beszámolót 2012. január 31-ig készítse el az alapítvány elnöke. 

 
Határidő: értesítésre 2011. december 7. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Keresztes Lajos polgármester javasolta, hogy a szünet előtt tárgyalják a 14, 15, és 16. sz. 
napirendi pontokat, mert a szekszárdi alpolgármester még nem érkezett meg. 
 
Az elfogadott napirend pontjainak sorszáma a továbbiakban megváltozik! 
 
 

13. D-B-M MONI bölcsődei dolgozók délutáni műszakpótlék igénye 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Petrovics Józsefné: Elmondta az előterjesztésben is leírtakat. 3 évre visszamenőleg 
megnézték a többi dolgozó vonatkozásában is, hogy mennyi ez az összeg. Összesen 874.069.- 
Ft. járna összesen a dolgozóknak. A DBM-MONI költségvetésében ez az összeg nem volt 
tervezve, ezért kérte a Képviselő-testületet foglaljon állást az ügyben.  
 
Keresztes Lajos: Csatolásra került egy levél, melyben több bölcsődei dolgozó jelezte, hogy 
nem kérik a műszakpótlékot.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság 
foglalkozott a témával. Meg kell vizsgálni mik a következményei akár így, akár úgy dönt a 
Testület. Attól függetlenül, hogy nem gondoljuk etikusnak a műszakpótlék igényt, nézzék át 
ennek a dolognak a munkajogi hátterét. Kérjenek szakértőt. Személyesen, mint képviselő sem 
javasolja, hogy belemenjenek olyan döntésbe, melynek munkajogi következményei lehetnek. 
 
Takács Zoltán: Miért került ez a kérdés a Képviselő-testület elé? Erről nem a főigazgató 
asszony dönt? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Annyiban tartozik az ügy a Képviselő-testületre, hogy a Főigazgató 
Asszony jelezte, hogy a követelés összege nem áll az intézmény költségvetésében 
rendelkezésre, nincs betervezve. A Testületnek azt kell eldöntenie ad-e rá forrást ebben az 
évben vagy nem, vagy úgy ítéli meg, hogy nem fizeti ki a kért összeget. 
Véleménye szerint felesleges fizetni a szakértőt. Az biztos, hogy jogszabály szerint ez a 
követelés jár a dolgozóknak, de többen lemondtak róla. 
 
Jákli Viktor: Nem javasol semmiféle plusz forrás megszavazását, visszautalná a Főigazgató 
Asszonynak a döntést. Ha dolgozók nem értenek egyet azzal, hogy nem kapják meg a pénzt, 
menjenek bíróságra, döntsön a bíróság, ne a Testület ítélje meg.  
 
Horváth Zsolt: Jogilag le lehet mondani a járandóságról?  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Erről is lehetne vitatkozni. 
 
Keresztes Lajos: Felesleges erről most vitatkozni, mert ezzel gyengíthetjük az ügyben 
esetleges perbeli pozíciónkat.  
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Tóth István: Olyan összegről kell dönteni, aminek járulékai is vannak. 
 
Jákli János: Kérjenek munkajogásztól konzultációs időt, utána döntsenek. Nem tud érzelmi 
alapon dönteni, jogi kérdésben nincs érzelem. Ami jár a dolgozónak, azt ki kell fizetni, ha 
egynek kifizetjük, mindenkinek ki kell fizetni.  
 
Petrovics Józsefné: Azért jött a Képviselő-testület elé, tudja-e a műszakpótlék fedezetét 
biztosítani vagy nem. 
Örül a Pénzügyi Bizottság javaslatának, hogy vegyenek igénybe egy jogásszal történő 
konzultációt.  
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat „c” változatát szavaztatta meg. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta 
azt.  
 
Az alábbi döntés született:  

234/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete méltánytalannak tartja a bölcsődei 
dolgozók délutáni műszakpótlék igényét, ezért nem tervezi annak kifizetését. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
              Petrovics Józsefné a  DBM-MONI főigazgatója 
 
 

14. D-B-M MONI bölcsődei csoportok számának csökkentése 
Előadó:Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Petrovics Józsefné főigazgató: Ismertette a bölcsőde kihasználtsága, gazdaságossága 
vonatkozásában készült előterjesztéseket. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság az igazgató asszony információi alapján 
megtárgyalta ezt az ügyet. Végignézve a létszámadatokat a laikusok számára is azt bizonyítja, 
hogy vannak olyan gyerekek, akik átférnének az óvodai csoportokba.  
Kötelességünk a város érdekeit szem előtt tartani. A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatta 
a bölcsődei csoportlétszám csökkentését. A gyerekek elhelyezése megoldható. Meg kell 
gondolni érdemes-e ennyi csoportot fenntartani, tekintettel arra is, ha jövőre fenntartási díjat 
kell fizetni, lehet, hogy ez változást hoz a gyermeklétszámban.  
 
Bálint Erika a Bőlcsöde vezetője: Valóban van egy 8 főből álló csoportunk, ahol december 
31-ig mind a 8 kisgyerek betölti a harmadik életévét. Tudni kell, hogy jogszabály adta 
lehetőség, hogy a gyermekek augusztus 31-ig a bölcsődében maradjanak. Semmilyen 
jogszabályt nem sértettek ezzel.  
Az egyik kisgyermek pszichésen a másik, testileg nem érett, 2 kisgyermek pedig nem érett 
arra, hogy óvodás legyen, így 4 gyermeket tudnának az óvodába küldeni.  
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Javasolta, ezt az évet vigyék így ki és csak 2012. szeptember 1-től szűnjön meg az egy 
csoport.  
 
Széles János: Megkérdezte, hány vidéki gyermek jár a bölcsődébe.  
 
Bálint Erika: Jelenleg 6 vidéki kisgyermekük van és 36 dunaföldvári, mindegyik gyermek az 
ellátási területünkről származik. Az ellátási területet a Képviselő-testület határozta meg.  
 
Keresztes Lajos: Az ellátási terület eldöntésekor még érdeke volt a városnak, hogy Bács-
Kiskun és Fejér megyét is az ellátási területhez sorolják. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással 
elfogadta a javaslatot.  
Az alábbi határozat született:  
 

235/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeklétszám csökkenése 
miatt a D-B-M MONI Bölcsődei Tagintézményben 4 csoport működtetése helyett 3 bölcsődei 
csoport működését engedélyezi 2012. január 1-től. 
A döntés következményeként az intézményben 2 fő gondozónői közalkalmazotti munkakört 
leépít, ezzel 2 fő bölcsődei gondozónői közalkalmazotti álláshelyet megszüntet 2011. 
december 31-el. 
 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete miután megvizsgálta a 
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények és a D-B-M MONI létszámhelyzetét, 
megállapította, hogy nincs olyan üres vagy a közeljövőben megüresedő álláshely – és 
átcsoportosítással sem hozható létre, amely felajánlható lenne 2 fő bölcsődei gondozónő 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott részére. 
Továbbá az önkormányzat nem tervezi új álláshelyek létrehozását, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 
munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
Az önkormányzat a következő 5 évben az így megszüntetett álláshelyet nem kívánja 
visszaállítani, kivéve, ha jogszabály ezt elrendeli. 
 
Ezzel egyidejűleg az intézmény engedélyezett létszáma a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Szakiskolában 262 főről 260 főre csökken, ezen belül a Bölcsődei 
Tagintézmény 12 főről 10 főre csökken. 
 
3./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a központi költségvetésből egyszeri hozzájárulás 
igénylésére pályázatot nyújtson be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Területi 
Igazgatóságához a fenti 2 fő létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatására. 
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4./ Az engedélyezett létszámváltozást Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásánál figyelembe kell venni és a létszámot a 
fenti döntés alapján kell meghatározni. 
 
5./   a)  A KT. 2012. augusztus 31-ei hatállyal további 1 bölcsődei csoportot megszüntet. 
            A D-B-M MONI Bölcsődei Tagintézményben 2012. szeptember 1-től indítható 
csoportok száma: 2 
            csoport. 
 
 
       b) A Képviselő-testület felkéri a D-B-M MONI főigazgatóját, amennyiben a bölcsődei 
csoport  
           megszüntetésével  egyidejűleg létszámváltozás is szükségszerű, úgy a 2012. május havi 
Képviselő-   
           testületi ülésre tegyen javaslatot. 
 

 
Határidő: 2011. 11. 17. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
                Petrovics Józsefné főigazgató 

 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő kiment az ülésről, jele van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

15. D-B-M MONI Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést, javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
Ezt a javaslatot megszavaztatta. 
Megállapította a szavazás eredményét, miszerint a Képviselő-testület 8 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi döntést hozta:  
 

236/2011.(XI.29.) 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 2012. január 01-i hatállyal. 
 

I. Az alapító okirat 2. pontja, a létrehozásáról rendelkező határozatok c. rész 

kiegészül: 

Az alapítás dátuma:  
2008. július 01. 

 
II. 12. 2. i) pontja „Bölcsődei, óvodai, iskolai évfolyamok, osztályok száma 

tagozatonként”  c. bekezdés 



 20 

 

Bölcsődei Tagintézmény 
Indítható csoport: 3 csoport   Férőhelyek száma: 42 fő 

 
Hatályba lépés: 2012. január 01.  

 
Határidő: 2011. december 15. 

Felelős: Keresztes Lajos 
  polgármester 
 

 
 
Dr. Süveges Árpádné és Jákli Viktor képviselő elhagyták az üléstermet, jelen van 5 fő 
képviselő és a polgármester. 
 
 

16. Alpolgármester megválasztása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, az alpolgármester választás lebonyolítására a szünetben kerül 
sor.  
 
Ezt követően zárt ülés tart a Képviselő-testület. 
 
Alpolgármesternek Takács Zoltán képviselőt javasolta megválasztani. 
 
A titkos szavazás lebonyolítására létrehozott bizottság elnökének Tóth Istvánt, tagjainak pedig 
Horváth Zsolt és Jákli János képviselőket javasolta. 
 
Ezt a javaslatát megszavaztatta, mely javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

237/2011.(XI.29.) 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  
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A szükséges nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellett csatoltan megtalálhatók.  
 
Tóth István: Ismertette a szavazás eredményét, miszerint leadott érvényes szavazat 8 db volt, 
érvénytelen szavazat 1 volt. Takács Zoltán alpolgármesterré történő megválasztását 4 fő 
támogatta 4 fő nem. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

238/2011.(XI.29.) 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 
 
 
A választás lebonyolítása után a Képviselő-testület megtartotta zárt ülését. 
 
Zárt ülésen a Képviselő-testület 4 határozatot hozott, melynek számai: 239/2011.(XI.29.), 
240/2011.(XI.29.), 241/2011.(XI.29.)., és 242/2011.(XI.29.). 
 
 
A nyilvános ülés jegyzőkönyvében a határozatok sorszáma a 
243/2011.(XI.29.) KT határozat számmal folytatódik. 
 
Szünet után a Képviselő-testület létszáma teljes, jelen van 8 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
 

17. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
módosítása – 2011. 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztett 
anyagot. Az anyagban minden benne van. A Bizottság javasolta a Terv módosítását.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott.  
 
Az alábbi határozat született: 
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243/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérség Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2011. évi módosítását. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Keresztes Lajos 
 polgármester 
 
 

18. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak megvalósulásáról 
beszámoló 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
beszámolót. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
Az alábbi határozat készült:  
 

244/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 203/2008.(XI.25.) és a 
46/2010.(II.09.) KT határozatokkal megállapított Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak teljesüléséről szóló beszámolót.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

19. Döntés lakásügyben – önkormányzati bérlakás (Kossuth L. u. 14/II/3.- volt 
jegyzői lakás) átminősítése szociális bérlakássá 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Nem jó a lakatlan ingatlan, javasolta a bérbeadást.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született:  
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245/2011.(XI.29.) KT.  

h a t á r o z a t  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
52/2011.(III.08.) KT határozatban foglalt döntését visszavonja, és ezzel egyidejűleg a 
Dunaföldvár Kossuth L. u. 14. II/3. szám alatti  1092/4/A/6. hrsz-ú 81 m2 alapterületű 1+ 2 félszobás 
önkormányzati bérlakást szociális alapon bérbe adható  önkormányzati bérlakássá átminősíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 

20. DUNANETT Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta még mindig nem alakult meg az a konzorcium, amely 2012-től 
megoldaná Dunaföldvár szemétszállítását.  Amennyiben december 31-ig nem alakul meg a 
konzorcium a városnak 2012. január 1-től gondoskodnia kell a szemétszállításról. 
Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  
Megszavaztatta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen egyhangú 
szavazattal elfogadott. 
 
Az alábbi döntés született:  
 

246/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
amennyiben a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. 
december 31.-éig nem nevezi meg a közbeszerzési eljárás nyertesét, akivel közszolgáltatói 
szerződés megkötésére kerülhet sor részünkről, akkor a jelenlegi közszolgáltatóval kívánjuk 
meghosszabbítani a közszolgáltatói szerződésünket mindaddig, amíg a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás sikeresen le nem zárja a közbeszerzési 
eljárást. 
Az eljárás lezárását követően a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás által kiválasztott közszolgáltatóval kötjük meg a közszolgáltatási szerződést a 
következő időszakra vonatkozóan 
 
Határidő: Azonnal 
Végrehajtásért felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

21. Javaslat a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszervezetével kötendő 
Együttműködési Megállapodás megkötésére 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
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Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság foglalkozott az 
előterjesztéssel és  az Együttműködési Megállapodás megkötését egyhangúlag támogatta.  
 
Keresztes Lajos azt a javaslatot szavaztatta meg, hogy kössön az Önkormányzat 
megállapodást. 
 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 

247/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 01-től 
Együttműködési Megállapodást köt a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel  
(2407 Dunaújváros) és a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és 
Szolgáltató Kft-vel (2407 Dunaújváros Pálhalma) valamint a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási 
Dolgozók Szakszervezetével (2407 Dunaújváros Pálhalma) a Megállapodás szerinti 
feladatokra.  
 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: A megállapodás megkötésére 2012. január 01. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
  
 

22. DSTE támogatási kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát. Foglalkozott azzal, hogy-hogy nem 
tudja visszafizetni a DSTE a visszakért 134.425.- Ft-ot.  
A Bizottság javasolja a Testületnek, hogy támogassa az összeg biztosítását a 2011. évi 
költségvetése terhére. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság véleménye is az volt, hogy a fennmaradó 
költségeket rendezni kell. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” változatát.  
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta azt. 
 
Az alábbi döntés született:  
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248/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Sportot 
Támogatók Egyesülete – DSTE – számára 134.425.- Ft. működési támogatást állapít meg a 
2011. évi többletbevétele terhére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

23. Önkormányzati hozzájárulás a „Földvár Tabló” 2. kötetének kiadási költségeihez 
      Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Keresztes Lajos: Elmondta, a Könyvtár felkért bennünket arra, hogy a „Földvár Tabló” 2. 
kötetének kiadványát oly módon támogassa az Önkormányzat, hogy 1000.- Ft-ot áron 
vásároljon 100 példányt ebből a kiadványból.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a támogatási összeg odaítélését.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  
 
 

249/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berze-Nagy Ilona Városi 
Könyvtár kiadásában megjelenő „Földvári Tabló” 2. kötetéből 100 példányt megvásárol 
1.000.- Ft./kötet áron, összesen 100.000.- Ft. értékben, a 2011. évi többletbevételei terhére.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

24. Dunaföldvár, Sóház u. 14-16. szám alatti ingatlanok hasznosítási javaslata 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Annak utána kellene nézni, hogy most lakik-e benne valaki?  
 
Lajkó Andor: Amikor kb. három hete ott járt, akkor nem volt ott senki. 
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Tóth István: 4-5 éve meghatároztuk, hogy milyen céllal akarjuk megőrizni az ingatlant. Szó 
volt egy rehabilitációs munkahelyteremtő beruházásról, ennek a lehetőségét teljesen 
elvetették? Két viszonylag jó helyen lévő épületről van szó. 
 
Lajkó Andor: Volt több pályázati kiírás is, melyeken az Önkormányzat indult is, tervek is 
készültek. Sajnos egyik pályázaton sem nyertünk. A dunaújvárosi cég is megnézte, de úgy 
ítélték meg, hogy túl nagy összeget kellene ráfordítani.  
A Levendula Alapítvánnyal is volt szerződésünk, de ők sem tudták hasznosítani.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Reméljük, hogy az elbontás költsége kijön belőle.  
Feltesszük hirdetésre, beleírjuk a határozatba azt is, hogy előnyben részesül az a személy vagy 
vállalkozás, aki a bontási anyagért cserébe az Önkormányzat részére pénzösszeget is felajánl. 
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság azt a kikötést tette, hogy a bontást végző a hulladékkal 
számoljon el.  
 
Keresztes Lajos az elhangzott kiegészítésekkel megszavaztatta a határozati javaslatot.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.  
 
Az alábbi határozat született:  
 

250/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a dunaföldvári 
4201/2 és 4202/2 hrsz.-ú Dunaföldvár, Sóház u. 14-16. szám alatti lakóépületeket lebontatja, 
az ingatlanokat pedig közterületbe olvasztja. 
A bontási munkákat a Polgármesteri Hivatal úgy hirdesse meg, hogy a lebontott anyagokért 
cserébe a bontást végző tereprendezett állapotban adja át az ingatlanokat, a hulladékkal 
számoljon el.    
A bontást végző kauciót köteles letenni, melynek összege 300.000.- Ft.  
A kaució a bontási munkák elvégzését követően, amennyiben a tereprendezés megtörtént a 
letevőnek visszafizetésre kerül. 
Előnyben részesül az a személy vagy vállalkozás, aki a bontási anyagért cserébe az 
Önkormányzat részére pénzösszeget is felajánl. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: 2012. május 31. 
 
 

25. Tájékoztatás mezőgazdasági földutak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Keresztes Lajos: Összefoglalta az előterjesztésben leírtakat.  
Ez a pályázat olyan, hogy nem lesz lehetőség hiánypótlásra.  
 



 27 

Lajkó Andor: A támogatást olyan mezőgazdasági földutak fejlesztéséhez lehet igényelni, 
ami számozott országos közúthoz, ha nem is közvetlenül, de szilárd burkolatú úton keresztül 
csatlakozik. Egyetlen egy pályázatot adhat be az Önkormányzat. Mezőgazdasági termelő is 
pályázhat.  
 
Jákli Viktor: A Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. 3 szakaszt jelölt ki a 
Bizottság pályázatra. Az első szakasz a Kéri utat és a 100-as utat köti össze. Ez az út a 
Ságvári E. u. forgalmát venné le. A táblázatban szereplő számok csak irányadóak. Vannak 
még tartalékok. A II. szakasszal teljes lenne a kőrgyűrű.  
A III/2-es szakaszban van árokkészítés 3 millió forint értékben. Jelezte, nincs is árok. 
Hatalmas tartalékok vannak ebben a költségvetésben. Ennek nézzenek utána.  Nem lehet 5,5 
méteres utat tervezni oda, ahol csak 4 m-es út van. 
 
Keresztes Lajos: Azzal számolni kell, hogy a pályázatban vannak kikötések. Kell árkot 
tervezni.  
 
Jákli Viktor: Szerinte át kell még tekinteni, mert ez alapján kevés dolog fér a pályázatba. 
Az összegek egyeztetés után módosíthatók. 
 
Jákli János: Bruttó 86 millió forintnál nem lehet többre pályázni. Amit Jákli Viktor képviselő 
társa felsoroltak 254.729 millió forintra vannak tervezve. 
Véleménye az, hogy a táblázatban a III/1- es jelölésű útszakaszt lenne célszerű megpályázni, 
mert ezt az útszakaszt használják a legtöbben és ez az útszakasz a legnagyobb kiterjedésű. Ha 
van még más pályázati lehetőség, akkor lehet a többi útszakaszra pályázni.  
 
Horváth Zsolt: Kezdjenek el komplexen gondolkodni az utak tekintetében.  
 
Széles János: Persze mindenki azt szeretné, ha az összes út betonos lenne. Ha a főbb 
körgyűrűt megcsinálják, azzal már tudnak segíteni a gazdáknak.  
 
Jákli Viktor: Jákli János által mondott útszakasz a legrosszabb.  
Mindenkinek más az érdeke.  
Át kellene számolni, mennyire lehetne a költségeket csökkenteni, hátha beleférne két szakasz. 
A táblázatban a III/1-es szakasz a legegyszerűbben megvalósítható.  
 
Jákli János: Javasolta, szavazzanak a térképen a III/1-el jelölt útszakaszra, amelynek bruttó 
bekerülési költsége 75.042.500.- Ft, melyhez 18 millió forint önerőt kell biztosítani.  
 
Keresztes Lajos polgármester a III/1-es útszakasz megpályáztatását szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta ezt a 
javaslatot.  
 
Az alábbi döntés született:  
 

251/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
mezőgazdasági földutak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatás igényléséhez a 
0387 hrsz-ú és a 0357 hrsz-ú útszakaszt kívánja bevonni.  
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Az előzetes számítások szerint a bekerülési költség 75.042.500.- Ft., mely összeg tartalmazza 
a 2.125.500.- Ft. tervezési költséget is. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Kiss Lajos Csaba: A ÁFÁ-ról nincs szó a pályázatban? 
 
Keresztes Lajos: Holnapi napon kideríthető, hogy az ÁFA támogatott-e. 
Ha nem támogatott, holnap körbetelefonálja a képviselőket és rendkívüli ülés keretében 
megbeszélik.  
 
 
 

26. Dunaföldvár, Anna-hegy 6927/3 hrsz-ú ingatlan eladásra történő kijelölése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztett anyagot.  
Az értékbecslés összege 480.000.- Ft. 
 
Jákli Viktor: A Mezőgazdasági Bizottság nem támogatta ennek az ingatlannak az 
értékesítését. Azt javasolták, hogy szociálisan rászorult személyt költöztessenek ki oda. Volt 
is rá javaslat.  
 
Kiss Lajos Csaba távozott az ülésről, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság, mivel külterületi ingatlanról van szó, azt javasolta 
hirdessék meg az értékbecslés által meghatározott áron értékesítésre. Amennyiben nem 
jelentkezne vevő, csak utána foglalkozzanak azzal, hogy valakit beköltöztessenek.  
 
Keresztes Lajos polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát szavaztatta meg. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 6 igen, 2 ellenszavazattal elfogadta a 
javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

252/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a dunaföldvári 
6927/3 hrsz-ú, épület és udvar, szőlő, kert művelési ágú 2588 m2 alapterületű zártkerti 
ingatlant eladásra kijelöli, nyílt licit útján. 
Kikiáltási ár: ingatlan értékbecslés alapján – 480.000.- Ft + Áfa 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: folyamatos 
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27. Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete magyar rovásírásos 
helységnévtábla elhelyezése iránti kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette a kérést. 
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság 3 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás mellett támogatta a kérelmet. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett 
elfogadta azt. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

253/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy 
tulajdonosi hozzájárulását megadja az Önkormányzat tulajdonát képező dunaföldvári 010 
hrsz-ú ingatlanon (közúton) magyar rovásírásos helységnév tábla elhelyezéséhez, a meglévő 
helységnév tábla oszlopára. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

28. Egyebek 
 
► Kovács Anikó pályázatíró referens: Elmondta a Kálvária projekt a végső stádiumba ért, 
úgy tűnik, hiánymentesen lezárulhat a beruházás. Még vissza van a záró kifizetési kérelem 
benyújtása. 2012. január 31-ig lehet benyújtani az elszámolási kérelmet. 
A projektben szükséges ünnepélyes keretek között egy záró projekt rendezvény megtartása.  
Erre várhatóan 2011. december 19-én du. kerül sor. E napon tartják a Ságvári-Kereszt úti 
csapadékvíz elvezetésének a projektzáró rendezvényét is.  Itt még a műszaki átadás-átvétel 
még nem történt meg. Decemberben befejeződik ez a projekt is.  
 
►Széles János: Szerinte a Kereszt utca vége olyan, mint egy stáció. A Ságvári Endre utcát 
szépen megcsinálták, a Kereszt utca vége fél még árok sincs. Az út patka nincs megcsinálva.  
Oldják meg a maradék 200-300 métert. Döntsenek arról, hogy patkázásra kerüljön ez a 
szakasz. Ne hagyják már az utcát „ebek harmincadjára”, mert tényleg fel fog fagyni.  
 
Lajkó Andor: A Ságvári-Kereszt utcai pályázatnál egy maximalizált pályázatról volt szó.Már 
előre lehetett tudni, hogy kevés lesz a pályázati pénz. Három szakasz már nem fért bele a 
pályázatba. Megpróbáltak ott árkolást, de a pincéknél ezt ő nem engedélyezte. Ha szikkasztó 
árkot ástak volna a pincék fölé az biztos, hogy leszakadtak volna.  
Ha a terv szerinti kivitelezést megcsinálnák, ez kb. 3-4 millió forintba kerülne. A Kereszt utca 
végi árkot be kellene kötni a Paksi utcai zárt csapadékcsatornába.  
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Jákli Viktor kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Jákli János: Információja szerint 300 e forintra lenne szükség a padkázáshoz. 
 
Keresztes Lajos: Szavazzanak a patkázásról, mely munkák elvégzését még az idén 
bevállalják. 
Arról szavaztatta a képviselőket, biztosítanak-e forrást az árokrendezésre, melynek összege 
várhatóan 300 ezer forint.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag hozta meg az alábbi 
határozatát: 
 
 

254/2011.(XI.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Képviselői indítványra Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dunaföldvár, Kereszt utca, Vasút utca és 6-os út közötti szakaszán padkarendezést illetve 
árokrendezést végeztet, bruttó 300.000,-Ft összeghatárig. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: 2011. december 31. 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester az ülést 19,40 
órakor bezárta.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

                Keresztes Lajos             Bárdos Lászlóné dr. 
                 Polgármester               Címzetes főjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
        Jákli Viktor képviselő 
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