
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 
Száma: 932-26/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. december 19-én (Hétfőn) 9:00 
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 
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. 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Kiss Lajos Csaba képviselőt.  
 
Az ülés napirendjére vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette: 
15. napirendi pontként tárgyalják meg „Szilágyi Márta Dunaföldvár, Liszt F. u. 28. szám alatti 
lakos ingatlancsere kérelme” című előterjesztést.  
„Egyebekben” szemétszállítással és egy új vízi társulás megalakulásával kapcsolatban 
szeretne tájékoztatás adni.  
 
Az ülés napirendjét a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
Az ülés napirendje az alábbi: 
 
 

1. Döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjemelésekről, 
rendeletmódosítások 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

• A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

• A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
24/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
2. Az állattartásról szóló 1/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
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3. Dunaföldvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

18/2006.(XII.05). önkormányzati rendelet módosítása 
              • Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan övezeti besorolásának módosítása 
              Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 

4. Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlan átminősítése és az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2007.(III.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

       Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
5. D-B-M MONI bölcsődei csoportok számának csökkentése vonatkozásában hozott 

235/2011.(XI.29.) KT határozat módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
6. A Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
7. A dunaföldvári Városi Művelődési Központ igazgatói állására kiírt pályázat 

elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
8. Dunaföldvár Város  2012. évi Rendezvénytervének elfogadása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

9. A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár 2012. évi munkaterve 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
10. A Vár, mint műemléki épületegyüttes működtetésével kapcsolatos döntés 

meghozatala 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
11. Döntés mezőgazdasági földutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

12. Bölcske község saját beruházásában megépítendő, a községet elkerülő 
szennyvízvezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
13. Gazsi Grofó és Gazsi Grofóné Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti lakosok 

ingatlan felajánlása. 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
14. Döntés az erdélyi Gyergyótekerőpatak településsel testvérvárosi kapcsolat 

létesítéséről  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
15. Szilágyi Márta Dunaföldvár, Liszt F. u. 28. szám alatti lakos ingatlancsere 

kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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16. Alpolgármester megválasztása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
17. 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. Döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjemelésekről, 
rendeletmódosítások 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

• A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

• A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
24/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Keresztes Lajos: Elmondta, mostani döntését a Képviselő-testületnek felülírhatja a várható 
törvényi rendelkezések meghozatala. Szó van arról, hogy bizonyos díjaknak a Kormány meg 
fogja szabni a felső határát. Ez még eddig nem került elfogadásra. Most a jelenlegi 
ismereteink szerinti döntéseket tudjuk meghozni.  
Elmondta még, a Gemenc Volán Zrt. levélben fordult a Hivatalhoz, melyben jelezte, hogy 
2012. február 01-ével szeretne díjat módosítani.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Tételesen ismertette a rendelet-tervezetet. 
 
Kiss Lajos Csaba: Az előterjesztés nem javasol a szennyvízkezelés és szállítás díjára 
vonatkozóan emelést. Az ebből eredő díjkülönbözetet ki fizeti meg, az Önkormányzat?  
 
Bárdos Lászlóné dr.: A Paksi Vízmű Kft. – amennyiben az Önkormányzat nem emel díjat – 
az infláció mértékével emelhet. A per még nem fejeződött be, ez az összeg természetesen 
hozzájön a többihez. Ezt nem a lakosság fizeti.  
 
Kiss Lajos Csaba: Sokallja a 9 %-os vízdíjemelést. Nem lehetne mértékletesebbnek lenni, 
hátha 2013-tó vagy 2014-től a nagy vízmű megalakulásakor ezt az árat veszik majd 
figyelembe. Továbbra sem javasolja a vízdíj megemelését.  
 
Varga Lajos a Dunavíz Kft. ügyvezetője: Elmondta, a törvény ki fogja mondani, bármikor 
is lép érvénybe, hogy keresztfinanszírozás nem alkalmazható ebben az ágazatban, azaz a 
képződő eredményt nem lehet vállalkozási tevékenységgel kompenzálni, illetve az ezekből 
képződő pozitív eredményt sem lehet vállalkozói tevékenységre fordítani. Az előterjesztésből 
látszik, hogy minimális nyeresége képződik a Társaságnak. Ha ez alatti díjemelést 
prognosztizálnak negatív eredménnyel indulnak a következő évre. Dönthet úgy a Testület, 
hogy nem emel díjat, de ezeket figyelme kell venni. 
 
Jákli János: Azt is tudomásul kell vennünk, hogy a mi vízművünk és a Paksi Vízmű között 
jelentős perértékű per van folyamatban. Ha a mi cégünk kárára születik döntés, akkor a mi 
cégünknek kb. 8-10 millió forintot ki kell fizetnie a Paksi Vízmű Kft. felé. 
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Ha megszületik a törvény és csak 2 %-kal lehet emelni, akkor ez a szerény 2 millió forintos 
eredmény akár negatív irányba fordulhat. Ha pervesztesek lennénk, akkor ezt az összeget 
úgymond a városnak kell megfizetnie.  
A Felügyelő Bizottság a beterjesztett díjjavaslatok támogatta.  
Megjegyezte, az összehasonlító táblából kitűnik, hogy a város vízszolgáltatási díjai nem 
kiugróan magasak. 
Az új vízi közmű társulás megalakulásával lehetséges, hogy lesznek olyan települések ahol 
díjcsökkenés lesz, de lesznek olyanok is ahol jelentős díjnövekedés várható.  
Tudja, hogy nehéz mindig a díjemelés mellett dönteni, de kérte, támogassa a Testület.  
 
Más észrevétel, hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester először Kiss Lajos Csaba 
képviselő javaslatát szavazatta meg, miszerint csak az inflációval emelkedjen az ivóvíz díja. 
 
Ezt a javaslatot 1 fő képviselő támogatta, 1 fő tartózkodott és 6 fő nem támogatta.  
A javaslatot elvetették.  
 
Ezután Keresztes Lajos polgármester az előterjesztett javaslatot szavaztatta meg, miszerint 9 
%-kal emeljék a vízdíjat. 
Ezt a javaslatot 6 képviselő támogatta 2 képviselő tartózkodott. 
 
Az előterjesztett rendelet-tervezet helyi szociális rendelet tervezet módosításra illetve a 
szemétszállítás díjára vonatkozó módosító indítvány és hozzászólás nem volt. 
 
Keresztes Lajos polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megszavaztatta. 
Megállapította, hogy a rendeletet a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Az alábbi rendelet született:  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete 
a  Képviselő-testület hatáskörébe tartozó térítési díjak és szolgáltatási díjak megállapításáról 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16.§. (1) bekezdésében szabályozott felhatalmazás alapján az Ötv. 
8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III.01.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. Szociális étkeztetés: 
 
           1.1. Az étkeztetés intézményi térítési díja:                    430.- Ft/adag  

           1.2. Az étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítással  
                430.- Ft/adag + 40.-Ft =   470.- Ft/adag  
 A  térítési díj  40 % rezsi költség felszámításával került megállapításra !” 
 
2. § A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi ivóvízellátással és a 
közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 24/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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3. §  A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi ivóvízellátással és a 
közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 24/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
4 § (1) (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 01. napján lép hatályba. 
(2) A 2.§ 2011. december 31. napján lép hatályba. 
(3 Hatályát veszti 
1. az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 22/2010.(XII.30.) önkormányzati 
rendelet 4. § és 5.§-a. 
2. a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009.(III.01.) 
önkormányzati rendelet 4.§ (2)-(13) bekezdése 2012. április 01. hatállyal. 
(4) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon hatályát veszti. 
 

Dunaföldvár, 2011. december 19. 

 

 

Keresztes Lajos Bárdos Lászlóné dr. 
polgármester címzetes főjegyző 

 
 
Záradék: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 30.                                            
 

Bárdos Lászlóné dr. 
                                                                                           címzetes főjegyző 
 

1.  melléklet a  30/2011. (XII.30.) önkormányzati  rendelethez 

 

A közüzemi víz és szennyvízszolgáltatás díjai 
 
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi csatornamű 
(továbbiakban: szennyvíz) szolgáltatásért az 1.-5. pontban megállapított díjat kell fizetni. 

 
1. Vízszolgáltatás díja: 
1.1. A lakossági vízdíj,:     236.- Ft/m3 + Áfa      
1.2. a városi önkormányzat költségvetéséből finanszírozott intézmények, a temetők vízdíja az 
ipari, és a közületi vízdíj:                 299.-Ft/m3+Áfa      
1.3. Alapdíj:              173.- Ft/hó+ Áfa 13-as mérő esetén lakossági 

           252.- Ft/hó+ Áfa 13-as mérő esetén közületi 
                                                          200.- Ft/hó+ Áfa 20-as mérő esetén lakossági 
                                                          354.- Ft/hó+Áfa 20-as mérő közületi 
                                                          300.- Ft/hó+ Áfa 25-ös mérő esetén lakossági 
                                                          550.- Ft/hó+ Áfa 25-ös mérő esetén közületi 

400.- Ft/hó+ Áfa 40-es mérő esetén lakossági 
800.- Ft/hó+ Áfa 40-es mérő esetén közületi 
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500.- Ft/hó+ Áfa 50-es mérő esetén lakossági 
                                                        1.600.- Ft/hó+ Áfa 50-es mérő esetén közületi 

800.- Ft/hó+ Áfa 80-as mérő esetén lakossági 
                                                        1.800.- Ft/hó+ Áfa 80-as mérő esetén közületi 
                                                        1.000.- Ft/hó+Áfa 100-as mérő esetén lakossági 

         2.000.- Ft/hó+Áfa 100-as mérő esetén közületi 
 

2. Szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díja: 
2.1. A lakossági szennyvízelvezetés díja:    130.- Ft/m3 + Áfa             
2.2. a városi önkormányzat költségvetéséből finanszírozott intézmények, a temetők, az ipari, 
közületi szennyvízelvezetés díja:              190.- Ft /m3+Áfa  
2.3. Alapdíj:                                                 152.- Ft /hó+ Áfa      
 
3.  Szennyvíztisztítás díja:              158.- Ft /m3+Áfa  
 
4. Szennyvízszolgáltatás díja összesen:  
4.1. lakossági csatornadíj:                   288.- /Ft /m3 + Áfa + alapdíj                
4.2. közületi csatornadíj:                      348.-Ft/m3  + Áfa +alapdíj  
 
5. Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással.   
 
 
 

2.  melléklet a 302011. (XII.30.) önkormányzati  rendelethez 
 

Vonalkódos hulladékgyűjtési, szállítási rendszerben a lakossági szemétszállítás díja 

 

 A. B. C. D. 
1.       Megnevezés „A” változat 

A minimális 
közszolgáltatási 
díj havi 4 ürítést 
tartalmaz 

„B” változat 
A minimális 
közszolgáltatási 
díj havi 2 ürítést 
tartalmaz 

„C” változat 
A minimális 
közszolgáltatási 
díj nem tartalmaz 
ürítést 

2. Minimális közszolgáltatási 
díj Ft/hó 120 l. edény 

 1.300.- Ft  
 

990.- Ft  
 

578.- Ft  
 

3. 1100 literes konténer ürítési 
díja 

3.346.- Ft / ürítés 

4. Minimális közszolgáltatási 
díjban meghatározott számú 
ürítést meghaladó ürítések 
díja: 

 
210.- Ft / ürítés 

 
210.- Ft /ürítés 

 
210.- Ft /ürítés 
 
 
 

 
A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
A lakosság a fenti „A”, „B”, és „C” változatokból választhat. 
 
 
A „C” változat kizárólag az alábbiakra vonatkozhat: 



 7 

 
- akik a 70. életévüket a tárgyévet megelőző év december 31-ig betöltötték, 

- akik olyan utcában laknak (ld. 2. számú melléklet) ahol a szemétszállítás úgy van 

megoldva, hogy az utca elejére kell a kukát kivinni, illetve az utca végén elhelyezett 

konténerben lehet a szemetet elhelyezni, 

- lakatlan ingatlanok.   

 

Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlemények bérleti díjáról 
határozatban kell döntenie a Testületnek. 
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat 2. pontját szavazatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

258/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló bérlemények bérleti díját a KSH által közölt 2011.évi infláció 
mértékével nem emeli meg 2012. január 1-től.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

2. Az állattartásról szóló 1/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Szeretné, ha tennének valamit főleg külvégen, de a belvárosban is az 
iskola környékén éjszaka kóborló ebekkel. Sokszor 3 utcát is kerülnie kell annak, aki a 
délutános műszakból hazafelé tart, mire eljut otthonába. 
A belvárosban a gyerekek a buszmegállóig nem tudnak eljutni, mert rendszeresen kint van 
több kutya.  
Be kellene tartani az állattartás szabályait.  
El kellene hívni a sintért és leszámlázni a befogást. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Azt meg lehet csinálni, hogy szúpróba szerűen megbeszélik a Paksi 
szolgáltatónkkal, hogy éjszaka jöjjön át és nézze át a települést.  
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Jákli Viktor: A Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, annak meghozatalát 
nem tartja indokoltnak. Hosszas kompromisszum árán az alábbi javaslatot teszi a Bizottság:  
Hagyják ki a rendelet-tervezetből az állattartásra vonatkozó tételeket, csak az ebtartásra 
vonatkozó rész maradjon benne. 
A 2-6-ig tartó §-ok kerüljenek ki a rendeletből, ez a javaslatuk.  
A Kormány egységes állattartó törvényt ígért az állattartás erősítése céljából.  
 
Keresztes Lajos polgármester a módosító indítvány szerint szavaztatta meg a rendelet-
tervezetet miszerint, maradjanak ki a rendelet-tervezetből a 2-6ig tartó §.-ok. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

az állattartásról szóló 1/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az állattartásról szóló 1/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: állattartási 
rendelet) 2. § (2) bekezdésében a „haszonállat tartást”szövegrész helyébe az „állattartást” 
szöveg lép. 
 
2. § Az állattartási rendelet 12. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) Az ebek közterületen történő sétáltatására vonatkozóan szájkosár és póráz használata 
kötelező.” 
 
3. § Az állattartási rendelet 12. § -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Kiemelt közterületre ebet —fogyatékosokat segítő eb kivételével- nem szabad beengedni.  
Kiemelt közterület:  
a) sporttelepek, 
b) gyermekjátszótér és homokozó és 
c) szabad strandok. 
 
4 § Az állattartási rendelet 14. § (2) bekezdésében a „12. § (1)-(3) bekezdését” szövegrész 
helyébe a „12. § (1)-(5) bekezdését” szöveg lép. 
 
5. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő 5. napon lép hatályba.  
 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon hatályát veszti. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 19. 
 

   Keresztes Lajos        Bárdos Lászlóné dr. 
     polgármester        címzetes főjegyző 
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Záradék: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 30. 
 
      Bárdos Lászlóné dr. 
       címzetes főjegyző 
 
 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyv mellé csatolva.  
 
 
 

3. Dunaföldvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  
18/2006.(XII.05). önkormányzati rendelet módosítása 

              • Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan övezeti besorolásának módosítása 
              Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést. Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztett 
rendeletmódosítási javaslatot.  
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelete 
Dunaföldvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

18/2006.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet  
alakításáról és védelméről  szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 13.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3.mellékletében felsorolt az 
egyeztetésben résztvevő Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség Székesfehérvár, Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi 
Irodája Pécs, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécs, Tolna Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége Szekszárd, Polgármesteri Hivatal Bölcske, Előszállás Nagyközség 
Polgármestere, Daruszentmiklós Község Polgármestere, Solt Város Önkormányzata, 
Alsószentiván Község Önkormányzata, Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Szekszárd, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd, Tolna Megyei 
Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága Szekszárd vélemények kikérésével, az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  A Dunaföldvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2006. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 13. §-a a következő 15.23.ponttal 
egészül ki: 
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,,. 15.23. A „K-int” övezeti jelű különleges intézményterületen belül igazgatási, szálláshely 
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint azok működéséhez 
szükséges nem zavaró hatású gazdasági és tároló épületek helyezhetők el. ’’ 
 
2. §    A HÉSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő 31. napon lép hatályba.  
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 40. napon hatályát veszti. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 19. 
 
 

   Keresztes Lajos        Bárdos Lászlóné dr. 
     polgármester        címzetes főjegyző 

 
 
Záradék: 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 30. 
 
            Bárdos Lászlóné dr. 
               címzetes főjegyző 
 
 
 

32/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet 
1.  MELLÉKLETE 

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TELEKALAKÍTÁSI ÉS 
BEÉPÍTHETŐSÉGI ELŐÍRÁSAI 1 

 
 

  A. B C D F G H I J K 

1 A. 
Új építési telek legkisebb szélessége, mélysége, területe a beépítési mód 

függvényében (m/m/m2) 

  

Területfel-
használási 
kategória 

Építési övezet 
jele 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

(%) 

Legkisebb 
zöldfelület (%) 
/max. burkolt 

felület (%) 

Megengedett 
legnagyobb 

építménymagasság 
(m) 

Oldalhatáron 
álló Szabadon álló zártsorú     

2 Lk-1-z(2) 50 20 4,5     12/35/400     

3 Lk-2-z 40 20 4,5     16/50/1000     

4 Lk-3-T 30 40/15 7,5   30/60/1800       

5 Lk-4-sz 40 30/15 6,5   K       

6 Lk-5-o 50 20 4,5 16/20/450         

7 Lk-6-o 60 20 4,5 K         

8 
Lakóterület- 
kisvárosias Lk-7-z(p) 60 20 4     100 m²      

9 Lakóterület- Lke-1-o 30 50 4,5 10/25/400         

                                                 
1
  Ha az „Új építési telek legkisebb szélessége, mélysége, területe” megnevezésű oszlopában egy számadat (m²) kerül feltüntetésre, csak a 

min. telekterület került szabályozásra. 
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10 Lke-2-o 30 60 4,5 16/40/900         

11 Lke-3-o(2) 30 50 4,5 16/35/600         

12 Lke-4-o 30 60 4,5 14/60/1200         

13 

kertvárosias 

Lke-5-sz(2) 25 60/15 4,5   20/30/650       

14 Lf-1-o 30 40 4,5 14/40/700         

15 Lf-2-o(2) 30 60 4,5 14/60/1000         

16 Lf-3-o 30 40 4,5 18/20/400         

17 
Lakóterület- 

falusias Lf-4-o 30 40 4,5 18/50/1000         

18 
Településköz-
pont vegyes 

Vt-1-z 50 20 6     14/35/500     

19 

HÉSZ 12.§ 
9.3 pontot 
figyelembe 

véve 

Vt-2-z 50 20 4,5     10/25/400     

20   Vt-3-z(2) 45 25 5,5     16/35/550     

21   Vt-4-z 60 10 7,5     16/40/800     

22   Vt-5-z 50 20 6,5     16/30/600     

23   Vt-6-T 50 20 12,5     200 m²      

24   Vt-7-T 40 20 10,5     500 m²      

25   Vt-8-z 60 10 K     300 m²      

26 
Településköz-
pont vegyes 

Vt-9-z 60 10 5     200 m²      

27 

HÉSZ 12.§ 
9.3 pontot 
figyelembe 

véve 
Vt-10-sz 60 20 8,5   2000 m²        

28   Vt-11-sz 80 10 6     200 m²      

29   Vt-12-sz(2) 30 40 6   800       

30   Vt-13-o(2) 30 60 4,5 2000         

31   
Gksz-1-sz 60 20 6,5   2000       

32 

Gazdasági 
terület –

kereskedelmi, 
szolgáltató 

Gksz-2-sz 40 30 5,5   20/40/1000       

33   Gksz-3-sz 50 20 5,5   800 m²        

34   Gksz-4-sz 40 20 4,5   1000 m²        

35   Gksz-5-T 50 20 5,5   600 m²        

36   Gksz-6-sz) 40 50/20 5,5   20/40/1000       

37   Gksz-7-sz 40 30/15 4,5   1000 m²        

38 Gip-e-1-sz 50 25/20 15   40/60/4000       

39 

Gazdasági 
terület – egyéb 

ipari 
Gip-e-2-sz 50 25/20 6,5   50/60/3000       

40 G-mg-1-sz 30 50/15 12   100/100/10000       

41 

Gazdasági 
terület – 

mezőgazdasá-
gi  jellegű 

üzemi terület 
G-mg-2-sz 30 okt.50 4,5   50/50/2500       

42 K-okt 

43 
oktatási 

intézmény 25 50/20 15   50/50/3000       

44 „K-v” 

45 
id. forg. 

Vendéglátás K K K   K       

46 K-tpl 

47 templom K K K 0   K       

48 

Különleges 
területek 

K-sp 40 40/20 15   50/50/2500       
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49 Sportterület 

50 K-st 

51 strandterü-let 15 50 6,5   5000       

52 K-id 

53 

idegenforgalom, 
rendezvény 

terület 40 40 5,5   1000       

54 
K-Hm 

honvédelmi 

55 terület 30 40 4,5   -       

56 K-vs 

57 vásártér 10 40 6   50/50/3000       

58 K-pi-T 

59 
Pince-

tömbtelkes 40 40 3,5   30 m²        

60 K-pi-z(2) 

61 
Pince-egyeditel-

kes 80 10 3,5     50     

62 
K-va 

vasutállom-ás 40 40 7,5   -       

63 K-au 

64 
autóbusz 

pályaudvar 15 40 7,5   -       

65 K-vár 

66 várterület K K K   -       

67 K-te 

68 temető 10 40 6   -       

69 K-szoc 

70 idősek otthona 35 50 6           

71 K-nk 

72 növénykert 

15 70/15 6,5   2000 m²  

      

73 K-ki 

74 
Különleges 

területek Kikötő területe 35 40 6,5   3000 m²        

75 K-int 

76 

Különleges 
területek 

Intézményi kialakult kialakult kialakult     kialakult     

77 K-rekr 

78 rekreációs 30 40 7,5   2000 m²        

79 K-kz 

80 közműterü-let 10 40 6           

81 K-h(2) 

82 

Hulladék-
gazdálko-dási  

terület 40 50 4,5   100/100/15000       

83 K-h(sz) 

84 Szelektiv  

85 hulladék lerakó 10 50 4,5   3500 m²        

86 K-D 

87 Rekultiválandó 

88 dögtér 

89 

Különleges 
területek 

Tervezett 

10 50 4,5   10000 m²        
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90 

állati 
hulladék-

gyűjtő 

91 hely 

92 K-szh(2) 

93 

Különleges 
szálláshely 
szolgáltató 16 60/20 9   SZT szerint       

94 „Üh-1-sz” jelű építési övezet – a vonatkozó övezeti előírásaival együtt – törlésre kerül(2) 

95 Üdülőterület Üh-2-T 20 60 4,5   2500 m²        

 
 
 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 

4. Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlan átminősítése és az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2007.(III.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

       Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést. Javasolta a Testületnek fogadja el a határozatot és 
a rendeletmódosítást.  
 
Hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot, 
majd a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

259/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaföldvári 1049/1 
(Dunaföldvár, Rákóczi utca 8.) hrsz-ú 1964 m2 nagyságú ingatlant– „kisegítő iskola” - a 
jelenlegi „általános iskola és egyéb épület” művelési ágból, „egyéb épület” művelési ágba 
sorolja. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
33/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló              
4/2007. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 79. § 
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(2) bekezdés b) pontjában és a 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2007. (III. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a Forgalomképes vagyontárgyakról az alábbiakkal 
egészül ki: 

,,1049/1 egyéb épület              Rákóczi u. 8.    1964 m2   100%” 
 
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2007. (III. 15.) önkormányzati rendelet korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat 
tartalmazó 2. melléklete „1049/1  kisegítő iskola  Rákóczi u. 8.  1964 m2 ” szövegrész. 
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon hatályát veszti. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 19. 
 

Keresztes Lajos Bárdos Lászlóné dr. 
polgármester címzetes főjegyző 

 
Záradék: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 30. 

Bárdos Lászlóné dr. 
címzetes főjegyző 

 
 
A rendelet aláírt példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
 
 

5. D-B-M MONI bölcsődei csoportok számának csökkentése vonatkozásában hozott 
235/2011.(XI.29.) KT határozat módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellé csatolva.  
 
Keresztes Lajos: A 2011. november 29-ei ülésen döntött a Testület bölcsődei csoport 
megszüntetéséről, illetve 2 fő gondozónői álláshely megszüntetéséről.  
Az iskola főigazgató asszonya arról tájékoztatta, hogy más okokból szükségessé válna 2012. 
január 1-től 2 fő helyettesítése, ezért módosítanánk az előző döntésünket. Ezt tartalmazza a 
határozati javaslat.  
 
Jákli János: A határozat 2. pontja azt is tartalmazza, hogy 5 évig nem kívánja az 
Önkormányzat visszaállítani a megszüntetett álláshelyet. Mi van akkor, ha a gyermeklétszám 
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miatt 5 éven belül vissza kell állítani a most megszüntetett csoportot? Lenne ennek 
valamilyen jogkövetkezménye? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ha megfelelő oka van és azt bizonyítani tudjuk, akkor nem kell 
visszafizetnünk a kapott támogatást.  
 
Más hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
Kimondta, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztett 
javaslatot.  
Az alábbi határozat született: 
 

260/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a D-B-M MONI Bölcsődei tagintézménye 
működésével kapcsolatosan hozott 235/2011.(XI.29.) KT határozatát a következők szerint módosítja: 
 
A határozat 1./ és 2./ pontja helyébe az alábbi 1./ és 2./ pont lép: 
 
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. A 2 fő leépítésből 2012. 
március 9-ével 1 fő bölcsődei gondozónői közalkalmazotti álláshelyet szüntet meg.  
A két fő gondozónői leépítésből 1 fő gondozónői álláshelyet 2012. április 3-al szünteti meg.   
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 261 főre csökken 2012. március 10-től. Az intézményen  belül a Bölcsődei 
Tagintézmény létszáma 12 főről 11 főre csökken. 
Az intézmény létszáma 2012. április 04-től 261 főről 260 főre csökken, ezen belül a Bölcsődei 
tagintézmény létszáma 11 főről 10 főre csökken. 
 
A hivatkozott határozat 3./, 4./ 5./ pontjai változatás nélkül továbbra is hatályban maradnak.  
 
Határidő: 2012. április 04.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester, Petrovics Józsefné főigazgató 
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6. A Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság tárgyalta a pályázatot. Elmondta, napi 
kapcsolatban vannak Babits Józsefné intézményvezetővel a szociális problémák feldolgozása 
kapcsán. A pályázatot nemcsak a bizottság támogatta, hanem megyei részről is érkezett 
vélemény, amely arról biztosított bennünket, hogy Babits Józsefné személyében folytatódhat 
az a munka, amely eddig zajlott a családsegítés frontján.  
A Bizottság támogatja Babits Józsefné kinevezését.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” változatát, miszerint 
Babits Józsefnét nevezze ki a Testület a DASZK vezetői álláshelyére.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.  
Az alábbi döntés született: 
 
 

261/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Alapszolgáltatási 
Központjának Családsegítő és Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatosan a következő döntést hozta: 
 

a) Babits Józsefnét (anyja neve: Bura Márta, lakcím: 7020 Dunaföldvár, Tavasz u. 
11/ C.) nevezi ki 2012. február 01-től – 2017. január 31-ig, 5 évre a Dunaföldvári 
Alapszolgáltatási Központjának vezetői álláshelyére. 

b) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előírt kinevezési okiratot 
készítse el. 

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

7. A dunaföldvári Városi Művelődési Központ igazgatói állására kiírt pályázat 
elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.  
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Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság is foglalkozott a pályázatokkal.  Ismerve a 
tényeket nem került igazából sor a szakmai körülmények vizsgálatára a jogi problémák miatt. 
A Bizottság a határozati javaslat „A” pontjában foglaltakat támogatta. 
 
Jákli Viktor elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Keresztes Lajos polgármester ezt a javaslatot tette fel szavazásra. 
Megállapította a szavazás eredményét, miszerint a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
Az alábbi határozat született:  
 

262/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaföldvári Városi Művelődési 
Központ  vezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatosan a következő döntést hozza: 
 

a) A Képviselő-testület a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, ezzel egyidejűleg 
Pataki Dezsőt (anyja neve: Horváth Teréz, lakcím: 7020 Dunaföldvár, Flórián u. 
5.) megbízza  2012. január 01-től –  2012. december 31-ig, 1 évre  a dunaföldvári 
Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával.  

 
b) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízásról szóló okiratot 

készítse el. 
 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
  
Jákli János képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 5 fő képviselő és polgármester. 
 
 

8. Dunaföldvár Város 2012. évi Rendezvénytervének elfogadása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Keresztes Lajos polgármester ismertette az előterjesztést és jelezte, hogy javasolja a 
rendezvényterv kiegészítését a június 4-i, nemzeti összetartozás napjának megünneplésével. 
Erről a javaslatáról már tájékoztatta a művelődési ház vezetőjét. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a Rendezvény tervet. 
Felmerült, kell-e ennyi rendezvény, tudjuk-e finanszírozni ezt a sok programot? A képviselők 
egy része szerint kell ennyi rendezvény. Minden rendezvény pénzbe kerül, a döntésnél ezt 
figyelembe kell venni. Úgy látszik, marad az a rendezvényterv amely az előző években is 
volt.  
 
Visszajött az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.  
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Tóth István: Már tavaly is felvetés volt részéről, hogy a Szüreti Fesztivált ne a várudvaron 
tartsák, hanem a Rákóczi utcában. A várudvar igaz, hogy exkluzív hely, de e rendezvény 
szempontjából eldugott. A környező települések szüreti fesztiváljain lezárják a fél várost, a 
vidékiek óhatatlanul is bemennek a rendezvényre. Javasolta, hogy kerüljön vissza ez a 
rendezvény a Rákóczi utcára. 
 
Pakati Dezső: Elmondta, egy rendezvény kimaradt a Tervből ez a Duna menti flórklór 
fesztivál ránk eső része.  
A rendezvények megtartása függ nagymértékben attól is, mennyi pénzt tud biztosítani az 
Önkormányzat, jönnek-e a szponzori támogatások, lesznek-e pályázatok? 
A „Szüreti Fesztivál” Rákóczi utcára történő visszakerülése már felmerült a bizottsági ülésen 
is. Ő is azt gondolja, hogy itt a városközpontban jobb helye volt ennek a rendezvénynek, de itt 
viszont drágább. Törekedni fognak arra, hogy újra itt legyen a Fesztivál megtartva, ami 
természetesen függ attól, hogy lesz-e rá elegendő anyagi forrás.  
 
Jákli János visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.  
 
Kiment az ülésteremből Dr. Süveges Árpádné képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a módosító indítványt, miszerint a várudvarról 
kerüljön vissza a Rákóczi utcára a „Szüreti Fesztivál” rendezvény. 
 
Ezt a javaslatot 5 fő képviselő támogatta, 1 fő ellen volt, 1 fő tartózkodott.  
 
Dr. Süveges Árpádné visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.  
 
Keresztes Lajos polgármester a módosító javaslatokkal egyetemben az egész 
Rendezvénytervet megszavaztatta. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

263/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó – Dunaföldvári 
Városi Művelődési Központ 2012. évre szóló Rendezvénytervét jóváhagyja. 
 
A Rendezvényterv a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
              Pataki Dezső  igazgató 
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 
2012.  

DUNAFÖLDVÁR 
 
 

Hónap Nap Rendezvény megnevezése Rendezvény 
helyszíne 

Információ 
kérhető 

Cím, 
telefonszám 

 
Január 
 
 

 
22. 
 
 
 
 
 

 
A magyar kultúra napja- 
Dunaföldvár Kultúrájáért Díj, Év 
Mecénása Díj átadása 
Gálaműsor 

 
Városi Művelő-
dési Központ 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

 
7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-000,      
    541-001 

Február 
 
 
 

 
4. 

 
Farsangi táncház 

 
Városi Művelő-
dési Központ 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
 
 

 
7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-000   
    541-001 

Március 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 
 
 
 
15. 

 
A város napja –  
A várossá avatás 

évfordulója 

Várostörténeti 

vetélkedő 

Kiállítás megnyitó 

 

Városi ünnepség, Városi 

kitüntetések átadása 

 
Városi Művelő-
dési Központ 
 
 
 
 
48-as emlékmű 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

 
7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 
 
Beszédes József 
Általános Iskola 
Tagintézmény 
Dr. Sűrű Jánosné 
75/676-877 /  
122 

Április 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. 
 
11. 
 
 
14. 
 
 
29. 

Húsvétváró- kézműves 
foglalkozás, népszokások 
A költészet napja 
Versmondó gála, Verses est 
 
Szezonnyitó a Várban 
kiállítások, koncertek 
 
A zene világnapja - Táncest 

 
Városi Művelő-
dési Központ 
 
 
 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

 
7020  
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 

Május 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 
 
 
18. 
 
 
27. 

 
Kistérségi Majális 
- Grill és tárcsás ételek 

versenye 
 

Múzeumi világnap 
 
Gyereknap-  
Nagy hőspróba nap 

 
Duna part 
 
 
 
Vármúzeum 
 
 
Várudvar 
 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

 
7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 

Június 
 
 
 
 

4. 
 
15. 
 
23. 
 

Nemzeti összetartozás napja 
 
Kiállítás megnyitó Ispánház 
Múzeumok éjszakája- 
 Szent Iván éj 

Várudvar 
 
 
 

Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 

Június 
Július  

30 
7,14 
21 

Földvári Nyári Esték 
Szabadtéri színház, koncert 

 
Várudvar 

Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
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 75/541-001 
Augusztus 
 
 
 
 
 

 
19. 
 
20. 

 
Földváriak találkozója 
Tiszaföldvár 
Szent István Napi Vigasság       
Országos Halászléfőző Verseny 
 

 
 
Duna part 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

 
7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 

Szeptem- 
ber 
 
 
 

22, 
23 
 
 
28-
30 
 
 

Kulturális Örökség Napjai 
 
Szüreti Fesztivál- 
Földvárról elszármazottak 
találkozója  

 
 
Rákóczi u.  
 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

 
7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 

Október 6. 
 
22. 
23. 

 
Megemlékezés az aradi 
vértanúkról 
Filmvetítés 
Városi ünnepség 

 
Temető, hősök 
sírja 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó 
 
Magyar László 
Gimnázium 
Balogh Emese 
igazgató 

7020 
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 
Dunaföldvár, 
Templom u. 5. 
75/541-270 
 
 

November  
10. 
 
 
 
 

 
Márton napi forgatag 
A liba és újbor 

jegyében 

Kézműves játszóház 

Márton napi népszokások 

felelevenítése 

 
Rókus pincék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fafkáné Simon 
Ildikó, 
Szer Noémi 

 
7020  
Dunaföldvár 
Ilona u. 9. 
75/541-001 
 

 
December 
 
 

 
2. 
 
22. 

 
Földvári Advent 
 
Karácsonyi koncert 
 
 
 

 
Várudvar 
 
Öregtemplom 
 
 

 
Szer Noémi 
 
Cantemus 
vegyeskar 
 

 
Albu Erzsébet 
20/9516166 

 
 
 
 

9. A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár 2012. évi munkaterve 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottsági ülés napirendjén is szerepelt a Városi 
Könyvtár Munkaterve. A Városi Könyvtár hosszú évekre visszamenőleg azzal a 
hagyománnyal rendelkezik, hogy kiállításokat és rendezvényeket is szervez az 
alaptevékenységén kívül. Örömmel nyugtázta a Bizottság, hogy az 2012. évi Munkatervben is 
szép szerével szerepelnek ilyen tevékenységek.  
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Egy jól szerveződő kis közösség hiánypótló abból a szempontból, hogy városunk fiataljai 
messze nem rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, mint  egy nagyvárosban élők.  
A Munkatervet a Bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Keresztes Lajos polgármester a Városi Könyvtár 2012. évi Munkatervének elfogadásáról 
szavaztatta a képviselőket.  
Megállapította, hogy a Munkatervet a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

264/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó – a Berze-Nagy 
Ilona  Városi Könyvtár   2012. évre szóló munkatervét elfogadja. 
 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos – polgármester 
              Raffainé Kókány Judit – könyvtárvezető 
 
 
 

Kiemelt könyvtári rendezvénynaptár 2012 
 
Február: 

- 300 évvel ezelőtt született Bod Péter, könyvtártudós, irodalmár. 
Könyvtár használati vetélkedő általános iskolások számára. 

- Csizmadia Margit festmény kiállítása – kiállítás megnyitó. 
 
Március: 

- Mesél a mozi – 100 éve született Várkonyi Zoltán filmrendező, mozi délután az Őszi 
alkony nyugdíjas klub tagjai számára. 

- Csipke kiállítás – Molnár Péterné. 
 
Április: 

- Költészet napi megemlékezés – Verset mond a család, a 90 éve született Nemes Nagy 
Ágnesre emlékezünk. 

 
Május: 

- Iskola a határon, a könyvtáros kedvence, Irodalmi délután középiskolásoknak – 100 
éve született Ottlik Géza. 

- Fotó kiállítás Kristofics László és Doór Péter fotóiból. 
Június: 

- A pesti polgár – Emlék kiállítás Karinthy Frigyes, 125 éves. 
- Könyvbemutató – Szászvári Józsefné: Beszédes József élete és munkássága. 

 
Szeptember: 
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- A mese napja – 100 éve született Gazdag Erzsi, meseíró: Irodalmi foglalkozás 
óvodásoknak, kisiskolásoknak. 

- Gyermekrajz kiállítás. 
 
Október: 

- Csatlakozás az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához (egész hetes 
rendezvénysorozat). 

- Molnár György – Alkotásaiból kiállítás a folyosó galériájában. 
 
November: 

- Liszt Ferenc vándorkiállítás – Megnyitó, zenetörténeti előadás. 
 
December: 

- Adventi tárlat, helyi képzőművészek, kézművesek bemutatkozása. 
 
 
 

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

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, ezt a témát már néhányszor tárgyalta bizottság illetve a 
Képviselő-testület. 
Kérte az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnökét, Horváth Zsoltot ismertesse a 
bizottság álláspontját.  
 
Horváth Zsolt: Ismertette az Ügyrendi Bizottság határozatát, amely az alábbi: 
IX. Udvarterület bérleti díja rendezvény esetére 
 

1.)          a). -Várudvar bérbeadása műsoros,  
      zenés előadásra:    50.000,- Ft/nap, 
 

Maradjon ki: 
      A műsoros zenés előadás 24,00 óráig engedélyezett. 

 
Kerüljön bele: 
 Alkalmi rendezvény keretében kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységgel összekötve, 
létszámarányos bérleti díj kerül megállapításra - melynek alapja a rendezvényen megjelent 
résztvevők száma - 250.- Ft./fő/nap összegben (a résztvevők előre sorszámozott belépőjegyet 
kapnak). 

     - Sátras lakodalom tartására: 2011. május 01-től 50.000.- Ft./nap. 
      A sátor csak a Fafaragó Galéria előtti területre állítható. 
 
Maradjon ki: 
      Sátoros lakodalom évi 4 alkalommal tartható az   
      esküvőre történő bejelentkezés sorrendjében. 
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Tóth István: Az Ügyendi Bizottsági ülésen volt olyan észrevétele, hogy a Művelődési 
Központ terembérleti díját felül kell vizsgálni.  
A termékbemutatókon megcéloznak olyan közönség réteget, akik könnyen befolyásolhatók, 
meggyőző érvekkel bírják rá a résztvevőket, hogy a „semmiért” is komoly pénzt legyenek 
hajlandók adni.  
Vizsgáljuk meg, szükség van-e ezekre a tevékenységekre a városban, kell-e nekünk ehhez 
helyet biztosítani? Megkérte a Jegyző Asszonyt, a jog erejével képviselje az ügyet.  
Ne hagyjuk, hogy ezer forintos dolgokat százezer forintért adjanak el. 
 
Pataki Dezső: Nehéz megítélni, hogy a melyik termékbemutató ilyen. Nincs arra 
jogosítványuk, hogy megvizsgálják melyik termék milyen.   
Heti egy-két alkalommal kiadott terembérlet több százezer forintos bevételt jelent az 
intézménynek. Pontosak ki kellene számolni az összeget. Egyetért azzal, hogy ez a fajta 
tevékenység nem igazán ildomos, de nehezen lehetne kiszűrni, hogy melyik milyen.  
 
Dr. Süveges Árpádné: A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség miért nem göngyölíti fel az ilyen 
tevékenységeket, miért nem vizsgáltat be termékeket? 
Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy nagyon vigyázzanak, ne menjenek bele ilyen kétes 
szerződések megkötésébe, melynek évekig fizethetik a részleteit.  
 
Pataki Dezső: Az intézmény megszünteti ezt a fajta tevékenységet, de kéri az 
Önkormányzatot, hogy a költségvetés következő tárgyalásakor a kompenzációt 
megkaphassák. Addigra kigyűjti mennyi volt ez az összeg.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: A terem tulajdonképpen az Önkormányzaté, semmilyen jogszabály 
nincs arra, hogy kit engedjünk oda. Ha úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy a Művelődési 
Házban ne legyen termékbemutató, akkor ott nem lesz.  
 
Pataki Dezső: Mondjuk azt, hogy 250 fő fölötti rendezvénynél legyen 100 ezer forint a 
várudvar bérleti díja.  
Ne legyen jegy, mert az visszaélésre ad okot. 
Aki azt gondolja, hogy ennyiért érdemes kivenni az kiveszi. 
 
Tóth István: Ő már ezt javasolta Ügyrendi Bizottsági ülésen is. Nem tudjuk ellenőrizni 
pontosan a rendezvényen résztvevők számát és annak számadása is nehéz lenne.  
Legyen ez a javaslat módosító indítvány.  
 
Indichné Lengyel Ágnes: Részletes tájékoztatást adott az alkalmi rendezvények megtartására 
vonatkozó 2011. október 7-én hatályos jogszabályról, amely igen szigorú terheket ró a 
rendezvényt megrendezni kívánóra.  
 
Keresztes Lajos polgármester azt a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint a 250 fő 
fölötti rendezvénynek 100 ezer forint legyen a bérleti díja. 
Ez a javaslatot 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta a Testület.  
 
Ezután egyben szavaztatta meg a határozati javaslatot. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
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265/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vár, mint műemléki 
épületegyüttes” működésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:  
 

I. A Dunaföldvári Vár területének rendben tartására gondnoki munkakört létesít és 1 fő 
létszám-keretet biztosít.  
 Indítványozza, hogy a polgármester a gondnok személyét pályázat útján válassza ki, és 
a gondnok számára mindenre kiterjedő, részletes munkaköri leírásban határozza meg 
teendőit. 
 
II. A Vártoronyba, a Fafaragó Galériába, és az Ispánház kiállításaira belépőjegyet ad ki, 
amelynek árát az alábbiak szerint határozza meg:  

      
Felnőtt jegy:                                           500.-Ft 
Diák, nyugdíjas, csoportos (10 főtől)     300.-Ft. 
6 éves korig               ingyenes 
Múzeumpedagógiai foglalkozás                  200.- Ft./fő 
Tárlatvezetés:                                               300.- Ft/fő 

 
III. A Dunaföldvári Vár területére és a Rátkai közbe gépjárművel a behajtást megtiltja, 
(kivéve a mozgáskorlátozott jelzéssel ellátott járművek). 

 
IV. Bortrezor működtetés: 

 a./ Borbemutató: 
• Bortrezor tulajdonosai előzetes egyeztetés után kérhetik a borlovagrendtől, 

hogy borbemutatót tartsanak vendégeik számára. Ez a borlovagok által végzett 
tevékenység térítésmentes, de a bemutatóhoz a  kellékeket a trezor 
tulajdonosának kell biztosítania.  

• Borbemutató előzetes bejelentkezés alapján (látogató csoportok számára) 
 2 fajta bor bemutatása 1000 Ft/fő 
 4 fajta bor bemutatása 1200 Ft/fő 
 6 fajta bor bemutatása 1400 Ft/fő 

b./  Bortrezor bérleti díja: 10.000.- Ft. 
        
  V. Ispánház tetőtér bérleti díja: 

 Ispánház tetőtér bérleti díja 1 órára       3.000,- Ft 
             1 napra      15.000,- Ft 

 
VI.Vártorony időszaki kiállító terem bérleti díja: 
         A VIII. pont szerinti használatért a Képviselő-testület díjat nem állapít meg.  

 
VII. Udvarterület bérleti díja rendezvény esetére 
 

1.)          a). -Várudvar bérbeadása műsoros,  
      zenés előadásra:    50.000,- Ft/nap, 
     250 fő feletti rendezvény esetén 100.000.- Ft/nap. 
 
     - Sátras lakodalom tartására: 2011. május 01-től 50.000.- Ft./nap. 
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      A sátor csak a Fafaragó Galéria előtti területre állítható. 
 
                        b.) Kézművesek, mozgóárusok, kitelepült vendéglátósok bérleti díjat  
                             Dunaföldvár város hatályos közterület-használati rendelete alapján 
                             fizetnek. 
 

2.)Művelődési Központ terembérleti díjai: 
   Nagyterem (ülőhelyek száma: 238)      8.000,- Ft/óra 
   Kisterem vagy Klub:  
    vásározás 1 napra          9.000,- Ft 
    egyéb rendezvény          3.000,- Ft/óra 
   Kulturális, közművelődési, sporttevékenységet  
   folytató csoportok helyi dunaföldvári szervezetek 
                              esetén:                                     0 Ft. 
                              egyéb településen bejegyzett csoportok esetén:          1.000.- Ft/óra 

 
 

3.)  Az önkormányzat tulajdonában álló, rendezvény-szervezéshez kapcsolódó eszközök  
bérleti díja:  

a.) Mobil színpad bérleti díja:               80.000.- Ft./alkalom + szállítás  
                                                                      (maximum 3 napra szereléssel) 
             + 10.000.- Ft. minden további napra a visszaszállítás igazolásáig         
   
b.)  Színpadfedő sátor bérleti díja:            80.000.- Ft./alkalom + szállítás 
                                                                          (maximum 3 napra szereléssel) 
               +10.000.- Ft. minden további napra a visszaszállítás igazolásáig         
   

  Mobil színpad bérleti díja + színpadfedő  
                                    sátor bérleti díja együtt:                   150.000.- Ft./alkalom + szállítás 

                                                                         (maximum 3 napra szereléssel 
            + 10.000.- Ft. minden további napra a visszaszállítás igazolásáig         
   
c.) Rendezvény sátrak bérleti díja:  
 3x3 m-es               1.000.-Ft/nap/db. (szereléssel)  
                                                                                   + szállítás 
  
            3x6 m-es                3.000.-Ft/nap/db.(szereléssel)  
                                                                                   + szállítás 
d.) Fa pavilon: 
 2,5 x 2,5 m 1 asztallal           10.000 Ft/nap(szereléssel) 
                                                                                   + szállítás 

e.) Sörpad garnitúra:  
 2 db. pad+1 db. asztal   1.500.-Ft/nap(szereléssel) 
                                                                       + szállítási díj. 
f.)  Nagy főzőedény(pentola) 800-1000 adagos 
 + 5 db keverő k                               30.000.-Ft/alkalom   
                                   (max. 3 nap)+ szállítási díj                      
                                                                                               
 + 10.000.-Ft minden további napra a visszaszállításig  
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4.)  A belépők és a bérleti díjak bruttó összegben, a szállítási díj nettó összegben értendő.           
Szállítás díja: APEH által közzétett mindenkori üzemanyagár, + gépjármű amortizáció a 
megtett kilométerrel     

 
5.)  Valamennyi bérlet esetén egyedi bérleti szerződést kell kötni, a bérleti szerződés 
minta a határozat mellékletét képezi.  

 
       6.) A bérleti díjakból igény szerint - választott 1 tételig - évente 1 alkalommal a városi   
           rendezvényeket 

• Legalább nettó 50.000.-Ft értékben támogatók (magánszemély, cég) 50%-os 
díjkedvezményben részesíthetők: 

- Nettó 25-50.000 Ft.  értékben támogatók esetén 25 % díjkedvezményben 
részesíthetők  

• Igény esetén: 
- önkormányzat intézményei – ingyenesen vehetik igénybe a szolgáltatást. 
- helyi civil szervezetek nonprofit tevékenységére évi l alkalommal önköltséges 

áron biztosítható: az ispánház: 5.000 Ft.-ért és a várudvar: 10.000 Ft.-ért.  
 
      7.) Amennyiben a bérlő a bérleti szerződésben és jelen határozatban foglaltakat megszegi, 
vele ismételten szerződés nem köthető. 
 
VIII. Jelen határozatban foglalt díjtételeket 2012. január 01-től kell alkalmazni. 
 
IX.  A Képviselő-testület a 115/2009.(V.26.) és a  80/2011.(IV.19.) KT határozattal 
módosított 130/2007.(VII.03.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2012. január 01. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Bárdos Lászlóné dr.: A határozati javaslat IX. pontjában jeleztük, hogy a Polgármesteri 
Hivatal által a családi események megrendezése során alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló 
17/2007.(VII.05.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mert a 
házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a közreműködők 
díjazásáról szóló 10/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletben ez már szabályozásra került.  
Ezt tartalmazza a rendelet-tervezet. 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztett rendelet-
tervezetet.  
 
Az alábbi rendelet született:  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

34/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete 
  a Polgármesteri Hivatal által a családi események megrendezése során alkalmazott 

szolgáltatási díjakról szóló 17/2007.(VII.05.) önkormányzati rendelet  
hatályon kívül helyezéséről 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az 
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Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal által a családi események megrendezése során 
alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló 17/2007.(VII.05.) önkormányzati rendelet.  
 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 19. 
 

Keresztes Lajos Bárdos Lászlóné dr. 
                                             polgármester címzetes főjegyző 
Záradék: 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. december 30. 

Bárdos Lászlóné dr. 
címzetes főjegyző 

 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt képviselő távozott az ülésről, jelen van  6 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

11. Döntés mezőgazdasági földutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Immár harmadszor futunk neki ennek az előterjesztésnek. Változtak a 
feltételek. Ismertette a leírtakat. Javasolta a határozattervezet elfogadását. 
 
Jákli Viktor: A Mezőgazdasági Bizottság foglalkozott mindegyik módozat megtárgyalásával. 
Támogatta a határozati javaslatban szereplő útszakasz megpályázását a mezőgazdasági 
földutak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás keretén belül.  
Az igényelt támogatás összege 26.574.803.- Ft. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi 
döntést hozta:  
 
 

266/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a 
mezőgazdasági földutak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatás igényléséhez a 
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0387 hrsz. és 0357 hrsz. által érintett útszakaszt kívánja megpályázni a Mezőgazdasági 
földutak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatás keretén belül. A Képviselő 
Testület, a 2012. év költségvetésének terhére biztosítja a 23 325 197 Ft önerőt. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
 

12. Bölcske község saját beruházásában megépítendő, a községet elkerülő 
szennyvízvezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette a határozati javaslatot.  
Elmondta, egy hosszabb tárgyalási folyamat végére került pont ezzel a határozattal.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Az előterjesztésben leírták a bölcskeiek, hogy saját beruházásban 
elvégzik a munkát. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, amikor megvalósult a beruházás, hogy az 
mennyibe került és mennyi a megtérülése, ezt is tartalmazza a határozati javaslat. 
Javasolta egészüljön ki a határozat azzal, hogy amennyiben a Paksi Bíróság előtt a 2./ pontban 
foglalt szerződés megszüntetésére irányuló keresetre vonatkozóan döntés születik és a 
szerződés 2027. december 31. előtt megszűnik, úgy Dunaföldvár Önkormányzata a 
beruházásból a szerződés megszűnéséig meg nem térült összeg megfizetésére kötelezettséget 
nem vállal.  
 
Kiss Lajos Csaba: A Madocsai és a Paksi Önkormányzat sem adta hozzá azt a pénzt amit a 
Paksi Önkormányzat kért a beruházás megvalósulásához, vagy Bölcske megcsinálja saját 
forrásból, hogy megoldódjon a probléma? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Az előterjesztésből úgy jön le, hogy Bölcske megoldja maga a 
problémát. 
 
Keresztes Lajos megszavaztatta a határozati javaslatot a Jegyző Asszony által tett módosító 
javaslattal, miszerint kiegészül a javaslat a 3./ ponttal. 
 
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  

267/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az alábbiakban foglalt 
kikötésekkel – egyetért azzal, hogy Bölcske Község Önkormányzata a lakosságot érintő 
szaghatások megszüntetésére saját beruházásában megépítteti a regionális elkerülő 
szennyvízvezetéket a Gránárium Kft-vel.  
 
1./ A befejezett beruházás aktiválását követően Bölcske község mutassa be a tényleges 
beruházási összeget, az üzemeltetővel megkötött „megtérülés átadásáról szóló 
megállapodás”t. 
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2./ A megtérülés időszaka nem lehet hosszabb, mint a települések között fennálló 2003. január 
30-án megkötött vállalkozási szerződés lejáratának időpontja 2027. december 31.  
 
3./ Amennyiben a Paksi Bíróság előtt a 2./ pontban foglalt szerződés megszüntetésére 
irányuló keresetre vonatkozóan döntés születik és a szerződés 2027. december 31. előtt 
megszűnik, úgy Dunaföldvár Önkormányzata a beruházásból a szerződés megszűnéséig meg 
nem térült összeg megfizetésére kötelezettséget nem vállal.  
 
 
Határidő: továbbításra 2011. december 30. 
                  A megtérülés vizsgálatára 2012. június 26.  
Felelős:     Keresztes Lajos polgármester 
 
 

13. Gazsi Grofó és Gazsi Grofóné Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti lakosok 
ingatlan felajánlása. 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.  
A határozati javaslat „B” változatát javasolta elfogadásra, miszerint vásárolja meg az 
Önkormányzat a lakótelket.  
Ezt a javaslatot szavaztatta meg. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület 6 igen 1 ellenszavazattal elfogadta a 
javaslatot. 
Az alábbi határozat született:  
 

268/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Dunafölvár, Kéri 
u. 50. szám alatti (3016 hrsz.) 409 m2 területű lakótelket, mely kk. Gazsi Károly (törvényes 
képviselője Gazsi Grofóné) tulajdonát képei.  
 
Vételár: 300.000.- Ft. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
  

14. Döntés az erdélyi Gyergyótekerőpatak településsel testvérvárosi kapcsolat 
létesítéséről  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
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Keresztes Lajos: Elmondta, a két másik testvérvárosi kapcsolatunk „leült”. Az olasz 
kapcsolat egy-két ünnepi üdvözletben merül ki, már fel sem merülnek közös rendezvények, 
közös látogatások. 
Hasonló a helyzet a németországi kapcsolattal. Weikersheimbe még néhány szervezet néha 
ellátogat.  
Gyergyótekerőpatak viszont olyan hely, ahol már rendelkezünk kapcsolatokkal, 
ismeretséggel.  
Tekerőpatak a gyergyói medencében fekvő kb. 2000 lakosú közösség, melynek 99 %-át 
magyarok lakják. Azok, akik a csíksomlyói búcsúra utaznak ebben a kis településben szoktak 
megszállni. Személyesen is volt szerencséje szeptemberben Gyergyótekerőpatakon járni. Úgy 
érzékeli, el tudnak indítani működő testvérvárosi kapcsolatot hosszabb távon is.  
Egyelőre csak a szándékunkat kell kifejezni.  Fontos számukra, hogy még az idén meghozzuk 
a döntést.  
Javasolta, adjuk meg szándéknyilatkozatunkat a testvérvárosi kapcsolat kialakítására. 
Megszavaztatta ezt a javaslatát. 
 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta. 
Az alábbi határozat született: 
 

269/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata kinyilvánítja szándékát testvérvárosi kapcsolatot 
felvételére a Gyergyóújfalu községhez tartozó  Tekerőpatak  településsel.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
 

15. Szilágyi Márta Dunaföldvár, Liszt F. u. 28. szám alatti lakos ingatlancsere 
kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor: Ismertette a kérelmet és a határozati javaslatot.  
 
Hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született:  
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270/2011.(XII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul 
Szilágyi Márta Dunaföldvár, Liszt Ferenc u. 28. szám alatti lakos ingatlancsere kérelméhez – 
értékkülönbözet nélkül -, mely az Önkormányzat tulajdonát képező dunaföldvári 2426 hrsz.-ú 
ingatlant érinti. Felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert a csereszerződés aláírására, 
amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
16. Alpolgármester megválasztása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett találhatók. 
 
Keresztes Lajos: Előterjesztette javaslatát, miszerint alpolgármesternek Takács Zoltán 
képviselőt javasolja megválasztani.  
 
A titkos szavazás lebonyolítására létrehozott bizottság elnökének Tóth Istvánt, tagjainak pedig   
Jákli János és Kiss Lajos Csaba képviselőket javasolta. 
 
Ezt a javaslatát megszavaztatta, mely javaslatot a Képviselő-testület 7  igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. 
 
Az alábbi határozat született:  

271/2011.(XII.19.) 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: Jákli János és Kiss Lajos Csaba 
             
Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
A szükséges nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellett csatoltan megtalálhatók.  
 
Keresztes Lajos polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.  
 
Szünet után:  
 
Tóth István: Ismertette a szavazás eredményét, miszerint leadott szavazatok száma 7, ebből 
érvényes szavazat 5 db volt, érvénytelen szavazat 2 volt. Takács Zoltán alpolgármesterré 
történő megválasztását 4 fő támogatta 1 fő nem. 
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Keresztes Lajos: Dunaföldvárnak nincs alpolgármestere. 
 
Az alábbi határozat született:  

272/2011.(XII.19.) 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 
 

17. Egyebek 
 
►Keresztes Lajos: Tájékoztatásul elmondta a 2012. november 19-ei ülésen úgy 
döntöttünk, hogy csatlakozunk Sió- és Duna-menti  
,Víziközmű Társulathoz, ernyőszervezethez, amely megpróbálja az egész megyét lefedni. 
2011. december 9-én benyújtották az erre vonatkozó törvényjavaslatot. 
Az általános vita lezajlott. Könnyen lehet, hogy ez a jogszabály még az idén életbe lép.  
December 2-án a Társulás megalakult. 14 település vitte el az alakuló ülésre a szükséges 
Képviselő-testületi felhatalmazást. Még lehet, hogy ezen a héten lesz pótcsatlakozási 
lehetőség.  
Elkezdődött a Részvénytársaság megalakítása.  
 
►A Polgárdi székhelyű Közép- Dunántuli Hulladékgazdálkodási Társulás december 14-
én megtartott társulási ülésén megerősítésre került, hogy 2013. január 1-től szűnik meg a 
konzorcium. 2012-ben még a DUNANETT Kft. szállítja Dunaföldvár hulladékát.  
A Konzorcium jelentős hitelt vesz fel a közel 2 milliárd forint önrészének biztosítására.   
Amint konkrétumokról értesül, tájékoztatást ad. 
 
 
Több napirendi pont nem volt, Keresztes Lajos polgármester az ülést 11,45 órakor bezárta.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
                  Keresztes Lajos                Bárdos Lászlóné dr. 
                    polgármester                  címzetes főjegyző 

 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
      Kiss Lajos Csaba képviselő 
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