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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 
Száma: 932-9/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden) 14:00 
órakor megtartott soros üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagyterme 
 
Jelen vannak: 
Keresztes Lajos polgármester 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli János 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. 
Jákli Viktor képviselő jelezte, hogy betegsége miatt marad távol az ülésről. 
 
A jegyzőkönyv vezetésére Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss 
Lajos Csaba képviselőt kérte fel.  
 
Keresztes Lajos: Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:  
Több napirendi pont érintettje kérte, változtassanak a sorrenden. 

- A meghívó szerinti 7. sz. napirendi pont helyére a 22. számú napirend kerüljön, 
- A 19. sz. és a 13. sz. pont is felcserélődik, 
- 29. sz. napirendi pontként vegyék fel a „Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-21. szám alatti 

általános iskolaudvar és csapadékvíz elvezetés kialakítása” c. előterjesztést.  
- Egyebek között: tájékoztatás a Ságvári –Kereszt u. múlt héten történő bejárásáról, a 

bölcskei szennyvízelvezetéshez történő hozzájárulásról, valamint egy konkrét panasz 
kapcsán faültetésről tájékoztató. 

 
Kiss Lajos Csaba szeretné, ha beszélnének a gyümölcsös szigetben található utak állapotáról 
és az Alsó Rév-ben a Méhes Miklós által történő fakivágások és egyéb munkák jogosságáról. 
 
Dr. Süveges Árpádné: az Oktatási -, Egészségügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy az új 
iskolánál oda kellene figyelni az úttesten való áthaladásra, legyen erről szó az „Egyebek”-ben. 
Beszéljenek a templomnál a telefonos átjátszó adó problémájáról is.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az elhangzott módosító javaslatok 
figyelembe vételével az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 

1. Az Önkormányzat 2010. évi Zárszámadási rendeletének elfogadása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
2. Beruházási  hitel felvétele  a Ságvári-Kereszt u.-i és a partfal megerősítési 

programhoz 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
3. DIT Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve, Felügyelő Bizottság megválasztása 

Előadó: Ráthgéber Lászlóné ügyvezető 
 

4. DUNAVÍZ Kft. 2011. évi üzleti terve, Felügyelő Bizottság megválasztása 
Előadó: Varga Lajos ügyvezető 
  

5.  DDIF Zrt. 2011. évi üzleti terve 
Előadó: Viczai János ügyvezető 

 
6. Gemenc Volán Zrt. javaslata a helyi közlekedés üzemeltetésének veszteség 

csökkentésére 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
7. Várudvaron történő sátoros lakodalom megtartásának ügye 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 

8. Lakásrendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
9. Döntés lakásügyben – kiégett önkormányzati bérlakás (Erkel F. u. 10/3) eladásra 

kijelölése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
10. Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

11. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
12. Beszámoló a családsegítő szolgáltatás 2010. évi tevékenységéről 

Előadó: Babits Józsefné DASZK vezető 
 

13. Volt hajóállomás épületrészének hasznosítására kiírt pályázatra beérkezett 
ajánlatok elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

14. D-B-M MONI szakiskola 2011/12. tanévtől való elhelyezésének kérdése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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15. Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésének véleményezése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
16. Alpolgármester megválasztása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

17. Közköltségen történő temetés végzésére kiírt pályázatra  beérkezett  ajánlatok   
elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

18. Belterületi gyommal és parlagfűvel erősen szennyezett területeken közérdekű 
munka elvégzésére kiírt pályázattal kapcsolatos döntés 
Előadó: Keresztes Lajos  polgármester 

 
19. Tájékoztatás a 2010. évi közfoglalkozatásról 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

20. Mezei őrszolgálatról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 

21. Az ÁSZ Dunaföldvár Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. 
évi ellenőrzéséről szóló jelentés alapján készült és a 193/2010.(IX.21.) KT 
határozattal elfogadott Intézkedési Terv kiegészítése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
22.  Állattartási rendelet módosítása 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

23. Dr. Palkó Ágnes háziorvos kérelme a rendelő felújításához, bővítéséhez 
Előadó:  Keresztes Lajos polgármester 

24. Dunaföldvár Mentőállomás mentőautóinak felszereléséhez támogatás kérése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
25. Kórházi Felügyelő Tanácsba történő delegálás 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

26. Fekete János  Dunaföldvár, Reiter köz 22. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
27. Horváthné Virág Andrea Dunaföldvár, Előszállási u. 29. szám alatti lakos 

ingatlanvásárlási kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
28. Németh József Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 14. szám alatti lakos kérelme 

szőlőprés elhelyezésére közterületen (Mély út) 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
29. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-21. szám alatti általános iskolaudvar és 

csapadékvíz elvezetés kialakítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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30. Egyebek 
 
 
Zárt ülésen: 
 

1. Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
2. 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. Az Önkormányzat 2010. évi Zárszámadási rendeletének elfogadása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Kérte a képviselőket legyenek különös figyelemmel a rendelet-tervezet 7. 
sz. mellékletére, amely a pénzmaradványt tartalmazza. Az itt felmerülő céltartalék 7 millió 
forint.  A csapadékvíz elvezetésre május hónapban lesz lehetőség pályázat benyújtására. A  
pályázati tervek elkészítésére kb. 4,5 millió forintra lenne szükség,  így a pénzmaradvány egy 
részének már van helye. Kérte, támogassák ezt. 
Felkérte Dr. Benedek József urat az önkormányzat könnyvizsgáló cégének vezetőjét, 
ismertesse a könyvvizsgálói jelentést.  
 
Dr. Benedek József: Elmondta a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat. Javasolta a 
Képviselő-testületnek, fogadja el a zárszámadási rendeletet.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Testületnek a 
2010. évi zárszámadási rendelet-tervezetet.  
Megkérdezte a könyvvizsgáló urat, melyik a helyes szám a pénzmaradványnál?   A 
könyvvizsgáló jelentés 45 millióval számol, a 7. számú melléklet 47 millióval. Tisztázni kell, 
hogy melyik összeggel számolhatnak, valóssal vagy valótlannal.  
Legyenek figyelemmel az adóbevételek alakulására is. Még nem lehet tudni, hogyan 
teljesülnek az adóbevételek.  
 
Kovács Béláné: Az egyik összeg a helyesbített pénzmaradvány a 45 millió forint, A 47 millió 
a módosított pénzmaradvány, Az 1.981 e forintos különbség van, ez az, amit majd az államtól 
meg fogunk kapni a normatíva elszámolás után, májusban vagy júniusban. Mind a két összeg 
helyes. 
Most az általános vagy a céltartalékot csökkenteni kell és a következő ülésre, mikor 
megérkezik a pénzt, újra a Testület elé kerül ez az összeg, akkor a Testület újra dönt.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Azt kell eldönteni most, hogy a pénzmaradványt az iskola vagy a 
Hivatal céltartalékából csökkentsék. 
 
Dr. Süveges Árpádné: A közbiztonság erősítésére gondol a pénzmaradvány kérdésében. 
A kamerarendszer kiépítéséről már régóta van szó.  
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Ocsovai Jánosné: Mai adatok szerint 140 millió forint, amit beszedtek, a mínusz 18 millió a 
mai napon minus3 millióra csökkent. Hallotta azt a félelmet, hogy a terveik nem teljesülnek, 
megnézte a tavalyi és a tavaly előtti állapotot, melyből megállapítható, hogy az idei év sem 
jobb és nem is rosszabb, mint az elmúlt évek voltak. Május 31-ével feldolgozott adatok 
lesznek, azok, amelyek az éves költségvetést pozitív vagy negatív irányban befolyásolják. 
 
Jákli János: Döntsék el külön a 7. számú melléklet szerinti pénzmaradvány sorsát.  
 
Keresztes Lajos polgármester először arról szavaztatott, hogy a Polgármesteri Hivatal 
céltartalékából legyen fedezve az 1.900 e forint összeg. 
 
Megállapította, hogy a Testület 7 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot.  
 
Majd a 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezetről szavaztak. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IV.30.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi Költségvetési zárszámadásáról  
 
A rendelet írásos anyaga a jegyzőkönyv mellett található.  
 
 

2. Beruházási  hitel felvétele  a Ságvári-Kereszt u.-i és a partfal megerősítési 
programhoz 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett találhat.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, az előterjesztés szerinti 2 pályázati önerőt a már meghozott 
határozatokhoz képest, módosítani szükséges.  Ezeket tartalmazzák a határozati javaslatok. 
Ismertette azokat.  
 
Kiss Lajos Csaba: Ez kb. 90 millió forintos hitelfelvételt jelen az Önkormányzatnak. Első 
évben, amikor elkezdik törleszteni a hitelt mekkora az az összeg, amelyet vissza kell 
fizetnünk és kb. mennyi kamat jön rá az első évben? Ezt kalkulálták-e? 
 
Jákli János:  A hitel futamideje 25 év.  Jelenleg 4,5 % kamattal lehet számolni. Ahogyan a 
tőke fogy, a kamatteher csökken.  4 millió forintos éves tétel. 
 
Széles János kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Ezekről szavaztak a képviselők. 
 
Jákli János bejelentette, mivel a Pénzintézet vezetője, nem szavaz a témáról. 
 
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 
 
 



6 
 

74/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 173/2009. (IX.22.) KT számú határozatában úgy döntött, hogy a „DDOP 
Települési bel- és külterületi vízrendezés” c. pályázaton (Ságvári – Kereszt u.) részt kíván venni, s a 
települési önerő biztosítása érdekében 40.000e Ft beruházási hitelt vesz igénybe a Magyar Fejlesztési Banknál. 
 
A Képviselő-testület a fenti határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hitel cél: „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramon belül a 8. Az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv operatív program keretében meghirdetett pályázathoz szükséges önerő 
biztosítása, 8.6. Operatív Programok. 
Az önerő összege: 36.468.371.- Ft. 
A hitel összege: 36.468.371.- Ft 
A hitelt nyújtó pénzintézet: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvári Fiókja – refinanszírozású 
kölcsönszerződés keretében - /7020 Dunaföldvár Fehérvári u.4./ 
A hitel futamideje: 25 év, türelmi idő: 2 év 
A hitel kamata: változó, EURIBOR alapú, 
Mértéke: 3 havi EURIBOR+ 3,5 kamat felár 
Kamatfizetés gyakorisága: negyedévente a negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes, megfizetés módja 
az Adós által történő utalással  
Folyósítás módja: az önerő elköltését követően kezdődhet a hitelfolyósítás (amennyiben a források ezt lehetővé 
teszik), vagy forrásarányosan történik, leigazolt teljesítmény és számla alapján. A következő folyósítás 
átutalásáról igazoltan el kell számolni. 
Kezelési költség, folyósítási jutalék: 0 forint 
Projektvizsgálati díj: 0 forint. A közokiratban foglalás költségeit az Adósnak kell megfizetni. 
Szerződésmódosítási díj: a mindenkor érvényes Kondíciós Lista alapján kerül meghatározásra, amely egyedileg 
kerül meghatározásra. 
Rendelkezésre tartási díj: 0 forint  
Törlesztési lehetőségek: a tőketörlesztés negyedévente (a negyedév utolsó hónapjának 15. napján) esedékes, 
egyenlő részletekben. 
Előtörlesztés: előtörlesztés megengedett. Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Az előtörlesztés mértéke 
nincs meghatározva, de általános szerződési feltétel, hogy az előtörlesztés esetén az előtörlesztett összegre eső – 
addig felszámított kamatot is meg kell fizetni. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések 
összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a határozat meghozatalával egyidejűleg a 162/2010.(VII.27.) KT határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: A hitelkérelem benyújtására: 2011. április 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
és a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

75/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 174/2009.(IX.22.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a „DDOP 
Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása” c. pályázaton (Kálvária) részt kíván venni, s a 
települési önerő biztosítása érdekében 56.000e Ft beruházási hitelt vesz igénybe a Magyar Fejlesztési Banknál. 
 
A Képviselő-testület a fenti határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Hitel cél: „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramon belül a 8. Az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv operatív program keretében meghirdetett pályázathoz szükséges önerő 
biztosítása, 8.6. Operatív Programok. 
Önerő összege: 53.052.188.- Ft. 
A hitel összege: 53.052.088.- Ft 
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A hitelt nyújtó pénzintézet: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvári Fiókja – refinanszírozású 
kölcsönszerződés keretében- /7020 Dunaföldvár Fehérvári u.4./ 
A hitel futamideje: 25 év, türelmi idő: 2 év 
A hitel kamata: változó, EURIBOR alapú, 
Mértéke: 3 havi EURIBOR+ 3,5 % kamat felár 
Kamatfizetés gyakorisága: negyedévente a negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes, megfizetés módja 
az Adós által történő utalással  
Folyósítás módja: az önerő elköltését követően kezdődhet a hitelfolyósítás (amennyiben a források ezt lehetővé 
teszik), vagy forrásarányosan történik, leigazolt teljesítmény és számla alapján. A következő folyósítás 
átutalásáról igazoltan el kell számolni. 
Kezelési költség, folyósítási jutalék: 0 forint 
Projektvizsgálati díj: 0 forint. A közokiratban foglalás költségeit az Adósnak kell megfizetni. 
Szerződésmódosítási díj: a mindenkor érvényes Kondíciós Lista alapján kerül meghatározásra, amely egyedileg 
kerül meghatározásra. 
Rendelkezésre tartási díj: 0 forint  
Törlesztési lehetőségek: a tőketörlesztés negyedévente (a negyedév utolsó hónapjának 15. napján) esedékes, 
egyenlő részletekben. 
Előtörlesztés: előtörlesztés megengedett. Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Az előtörlesztés mértéke 
nincs meghatározva, de általános szerződési feltétel, hogy az előtörlesztés esetén az előtörlesztett összegre eső – 
addig felszámított kamatot is meg kell fizetni. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések 
összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a határozat meghozatalával egyidejűleg a 170/2010.(VIII.17.) KT határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidő: A hitelkérelem benyújtására: 2011. április 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

3. DIT Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve, Felügyelő Bizottság megválasztása 
Előadó: Ráthgéber Lászlóné ügyvezető 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Ráthgéber Lászlóné ügyvezető: Ismertette a benyújtott üzleti tervet.  
Elmondta még, sikerült eladni az utolsó szekszárdi lakást, melyre az adás-vételi szerződést 
megkötötte, a lakás vételára még nem folyt be maradéktalanul, 10.600 e Ft. Érkezett a 
számlára, melynek következtében a Kft-nek nem lesz szüksége jelen tudása szerint 
önkormányzati támogatásra. 
A folyamatban lévő perrel kapcsolatban elmondta, 15-én volt tárgyalás Pakson, a bíró május 
első felében hoz határozatot. Az ítélet után mindenképpen menni fog az ügy másodfokra 
tovább. A 28 millió forint céltartalék megvan.  
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat 2 pontját külön-külön szavaztatta meg. 
 
Mindkét pont tekintetében a  Képviselő-testület  7 igen szavazattal egyhangúlag döntött. 
A z alábbi határozat született: 
 
 
 
 

76/2011.(IV.19.) KT.  
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h a t á r o z a t  
  

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és 
Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét megismerte és elfogadja.  

 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2009. (II. 03.) KT. számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

a.) A határozat 4.) pontja helyébe a következő szövegezés lép: 
 

4.) A Felügyelő Bizottság 3 főből áll. 

A DIT Közhasznú Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2 évre  

     dr. Sűrű  Jánost, 

     Szabó Péter Csabát, 

     Veisz Jánost választja meg, 2011. április 20-tól 2013. április 19.-ig. 

 

     b.) A határozat többi pontjait a Képviselő-testület módosítás nélkül hatályban tartja. 

 

3./ A Képviselő-testület a 60/2009.(IV.14.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 

      

Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos  polgármester 

 
 
 

4. DUNAVÍZ Kft. 2011. évi üzleti terve, Felügyelő Bizottság megválasztása 
Előadó: Varga Lajos ügyvezető 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Varga Lajos ügyvezető: Ismertette a cég üzleti tervét és a határozati javaslatot. 
 
Horváth Zsolt: Elmondta, a Felügyelő Bizottság megtartotta ülését. Áttekintették a 2011. évi 
feladatokat, megvizsgálták mi az, ami gátolhatja a bevételek alakulását. Nem számol az 
ügyvezető azzal, hogy 2011. évben vízértékesítésben nagymértékű növekedés lenne. 
Sajnálattal vették tudomásul a kintlévőségek növekedését, ami közel 10 millió forintot tesz ki.  
Áttekintették a tervezett beruházásokat, melyekhez a Felügyelő Bizottság hozzájárult.  
A Bizottság elfogadásra javasolja az üzleti tervet.  
A határozati javaslat 3. pontjára módosító javaslatot tett, miszerint az ügyvezető és a dolgozók 
bére 5 %-kal növekedjen 2011. január 01-től visszamenőleg. Ezt a javaslatot a Felügyelő 
Bizottság is és a Pénzügyi Bizottság is támogatta. A cég saját bevételei terhére kigazdálkodja 
a béremelést. 
 
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
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Keresztes Lajos polgármester kérte a főjegyző asszonyt, adjon tájékoztatást a Paksi Vízmű 
Kft-vel folyó jogvitáról. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Sajnos több ponton is vitában vagyunk a Paksi Vízmű Kft-vel. 
A végátemelőben a mérő meghibásodása miatt vannak elszámolási problémáink egymással.  
A Paksi Vízmű kft. ügyvédje megkereste az önkormányzatot, akinek válaszoltak. Sajnos  
továbbra is vitatkoznak azon, hogy a mérőt kinek kell kicserélnie. Mi állítjuk, a Dunavíz Kft. 
jogi képviselőjével együtt, hogy az üzemeltetési szerződés keretében történik a csere. Ők ezt 
nem így értelmezik. A jogi vita egymással folytatódik. A Pénzügyi Bizottsági ülésen már szó 
arról, hogy a Dunavíz Kft. Felügyelő Bizottsága a város érdekében vállalja be a mérőcserét, 
ami kb. 500 e forintba kerül. Mégegyszer megkeresték a jogi képviselőt és tartjuk magunkat 
ahhoz az állásponthoz, hogy a csere a közös nagy beruházás része. Az amortizációs pénzből 
keletkező bérleti díj terhére a cserét el lehetne végezni, melyhez Bölcske és Madocsa 
polgármesterének egyetértése is szükséges. 
 
Takács Zoltán: A Barota-pusztai vízberuházásból adódó 20 millió forintos kiadás 
nagymértékben befolyásolja a Dunavíz Kft. likviditási helyzetét. Ezt a munkát a múltbéli 
Képviselő-testület hitelfelvétel keretében rendelte volna meg, ami nem történt meg. A munka 
el lett végezni. Nem tudja ki adott engedélyt erre. Elég nehéz az ügy. Bízzanak abban, hogy a 
fordított ÁFA összeg minél előbb megjön és a saját cégünk anyagi gondjai 
megkönnyebbülnek. 
 
Keresztes Lajos a határozati javaslatot tette fel szavazásra azzal a módosító javaslattal, 
miszerint a Dunavíz Kft. és dolgozói kapjanak 2011. január 01-től 5 %-os béremelést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  
 
 

77/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában 

álló  DUNAVÍZ  Kft. 2011. évi üzleti tervét megismerte és elfogadja. 
 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavíz  Kft. Felügyelő 
Bizottsági tagjának megválasztja:  

 
Jákli János (an: Kun Mária) 7020 Dunaföldvár, Derecskei u. 14. 

             Horváth Zsolt (an: Dinka Irén) 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 21. 
Tóth István (an: Nagy Ibolya) 7020 Dunaföldvár, Irinyi J.u.2. szám alatti lakosokat.  
A tagok megbízatása 3 évre szól. Jogviszony kezdete: 2011. május 29. 
                                                      Jogviszony vége: 2014. május 28.  

 
3. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavíz Kft. Felügyelő 

Bizottság elnöke, valamint a tagok tiszteletdíját változatlanul hagyja.  
 
A Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak 5 %-os bérfejlesztésével 2011. január 01-i 
hatállyal egyetért.  
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4. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavíz Kft. 
könyvvizsgálatával az ERJA Kft-t (7052 Kölesd, Rákóczi u. 10.) képviseli Bíró 
Jánosné ( an: Tupi Erzsébet) bízza meg.  
A megbízás időtartama 3 év. Jogviszony kezdete: 2011. május 29. 
                                               Jogviszony vége: 2014. május 28.  

• Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ERJA Kft. 
megbízási díját 350.000.- Ft+ÁFA/év összegben állapítja meg.  

 
5. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy abban az esetben, ha a Paksi Vízmű 

Kft. a dunaföldvári végátemelőben lévő szennyvízmérő műszer cseréjét 2011. május 
31-ig nem végzi el, akkor a felelősség el nem ismerésével, de a mérő 2011. június 30-
ig saját hatáskörben cserélje ki az elszámolási vita megnyugtató rendezése érdekében.  

 
6. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Varga Lajos a Dunavíz Kft. ügyvezetőjeként a Gránárium Kft. ügyvezetői feladatait is 
ellássa úgy, hogy a Dunavíz Kft-t, mint alvállalkozót foglalkoztatva a bölcskei víz- és 
szennyvízhálózat üzemeltetésében tevékenykedjen.  
 

A  81/2008.(V.27.) KT és a 257/2010.(XI.30.) KT határozat hatályát veszti. 
 
Határidő: a határozat továbbítására 2011. április 30.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester, Varga Lajos ügyvezető 
 

  
5.  DDIF Zrt. 2011. évi üzleti terve 

Előadó: Viczai János ügyvezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Viczai János ügyvezető: Elmondta, a KEOPOS pályázatnál az a probléma merült fel, hogy 
az engedélyeztetés során a tervet elkészítő cég nagyon alátervezte. A kivitelezési tervek 
elkészültek. Majdnem dupla összeg jött ki a kivitelezési tervek elkészülte során, mint az 
engedélyezési terv idejében szereplő számok. Keresik a megoldást. Nem szeretné, ha úgy 
járnának, mint a nagy pályázattal, hogy vissza kelljen adni.  
Sajnos valószínű, hogy a 2012-es évre áthúzódik  ennek a pályázatnak  a megvalósulása. 
Már biztos, hogy június 6-án, ami a célidőpont volt, nem fog elkezdődni a beruházás, tehát a 
fedett rész is üzemelni fog a nyáron.  
A 2011. évi üzleti tervet 3 hónapos zárva tartással tervezték. Költségnövekedés is és bevétel 
kiesés is várható. Mivel a bezárás elmarad, bevétel növekedés várható.  
Elmondta az üzleti tervben foglaltakat.  
 
Kiss Lajos Csaba: Április 6-án tartották a Felügyelő Bizottság ülését. Megismerve a 
vezérigazgató által az imént is elhangzottakat, elfogadásra javasolták a 2011. évi üzleti tervet.  
Az ülésen felmerült a fürdő energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat, ami sajnos elég 
hiányos volt már akkor is, amikor be lett adva. A párátlanító berendezés költsége közel  10 
millió forint. Azt javasolta a bizottság, mivel önkormányzati forrás erre nem valószínű hogy 
lesz, próbáljon meg a vezérigazgató pályázati, vagy egyéb más forrást találni. 
Gondolkodnak szauna és merülő medence megvalósításáról. 
Meg kellene vizsgálni a kemping hasznosítására vonatkozó lehetőségeket is.  
Az üzleti tervet elfogadásra javasolták.  
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Jákli János: Elmondta, hogy a strandunk üzemelni tudjon, minden évben 15,6 millió forintot 
ad a város. Minden belépőnek több ezer forintos támogatás adunk.  
A szükséges beruházásoknál közel 20,5  millió forintnál tartunk. Lassan a város erején felül 
támogatja a fürdőt. Amíg nem látja, hogy miből fogják megvalósítani a beruházást, addig nem 
támogatja.  
 
Tóth István: Azt azért ne felejtsék el, hogy ez a 15,6 millió forint önkormányzati 
hozzájárulás az előző tulajdonos hanyagságának tudható be.  
A pályázat részét ő sem támogatja.  
 
Széles János: Ha már egyszer van a fürdő, akkor azt fenn kell tartani. Az a pénz, ami  
belemegy a strandba az pl. az orvosi ügyeletre elegendő volna. Így is lehet nézni. El kell 
gondolkodni, melyik nekünk a fontosabb.  
 
Viczai János ügyvezető: Ha egy céget nem fejlesztenek folyamatosan, akkor sajnos erre az 
állapotra jut, mint most a DDIF Zrt. Terveik arról szólnak, hogy ebből a helyzetből 
kimozduljon a cég, de ehhez pénz kell. Keresik a megoldást. 
 
Takács Zoltán: Az önkormányzat másik két cégének sokkal nagyobb lehetősége van arra, 
hogy a város anyagi helyzetét gyarapítsák, mint a DDIF Zrt-nek. Az az érzése, hogy azt a 
céget vágjuk, akinek a legkisebb a mozgástere. Úgy örököltük a DDIF Zrt-t ahogy van, 
minden problémával együtt. Isszuk a levét a rosszul megválasztott tervezésnek, azért lett 40 
millió az egész, mert olyan tervek készültek, amilyenek. Ez a fürdő ékköve lehetne 
Dunaföldvárnak. 
 
Keresztes Lajos polgármester az üzleti terv elfogadásáról szavaztatott.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.  
 
 

78/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti 
Idegenforgalmi Zrt. 2011. évi üzleti tervét megismerte és  elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

6. Gemenc Volán Zrt. javaslata a helyi közlekedés üzemeltetésének veszteség 
csökkentésére 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Miszler Úr a Gemenc Volán képviselője: Elmondta, előre jelezte, hogy Tolna megye több 
városában veszteséggel tudnak csak tevékenykedni, köztük Dunaföldváron is.  
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Mintegy 12 millió forint körüli összeg, ami veszteségként keletkezik. a 2010. évben.  
4.400 e forintról volt szó, hogy ennyivel akarják csökkenteni azt a bérleti díjat melyet az 
autóbusz pályaudvar használatáért fizetnek. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a 75 ezer 
forintot duplázza meg és 150 ezer forinttal csökkentsék havonta a bérleti díjat, ami éves 
viszonylatban 1,8 millió forint. Így is fennmarad még 2 millió forint veszteségük.  
Az utasszámlálás már többször bebizonyította, hogy túlszolgáltatás van a városban.  
Ha a Képviselő-testült a Pénzügyi Bizottság által javasolt 900 ezer forintot megduplázza, 
akkor a cég az eddigi szolgáltatásokat elvégzi.  
Ez az utolsó ajánlatuk. A tarifaemelésnek semmi értelme, ezzel már nem lehet a lakosságot 
terhelni.  
 
Jákli János: A város anyagi helyzetét ismerve, nehéz szívvel mondja azt, hogy fogadják el, 
de azt a tényt is figyelembe kell venni, hogy a város önkormányzatának a lakosság felé is van 
kötelezettsége. Ez további 900 ezer forintot jelent.  
Fogadják el az ajánlatot, de az év második felében foglalkozzanak ezzel a kérdéssel még 
egyszer. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: A szolgáltatási szerződés 2012. december 31-ig szól a Volán és az 
Önkormányzat között. Jegyzőként elmondta, hogy a helyi járat működtetése nem kötelezően 
ellátandó feladata az önkormányzatnak.  
Ő is azzal ért egyet, hogy térjenek vissza még erre a témára. Már beszéltek sok mindenről, 
kisebb busz beállításáról stb.  
 
Széles János: Nem látja, a Gemenc Volán miért rajtunk akar spórolni. Mi van akkor, ha a 
város felmondja a szerződést? Nem látja a kompromisszum keresését.  
Magán kézbe is lehetne adni a helyi járat működtetést.  
 
Miszler Úr: Január óta keresik a kompromisszumot ebben az ügyben és nem hirdettek 
statáriumot. Szó sem volt arról, hogy megszüntetik a helyi járatos közlekedést.  
Azt kell megnézni, mekkora szolgáltatásra van igény. Az állam a többségi tulajdonú Gemenc 
Volán Zrt- is és az Önkormányzatot is szorongatja.  
Fenntartják a helyi járatos közlekedést, de, ha kenyértörésre kerül sor, ők elvonulnak innen.  
 
Takács Zoltán: Ne bonyolítsák a dolgot tovább.  
 
Keresztes Lajos az elhangzott módosított javaslatot tette fel szavazásra: 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozat született.  
 

79/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a Gemenc Volán Zrt. javaslatait megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy  

1.) az autóbusz- állomás bérleti díját 2011. március 1.-től 817.000,- Ft/hó+Áfa összegre 
módosítja. 

2.) A menetrend módosítást az alábbiak szerint fogadja el:  
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Határidő: 2011. május 1. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
 

7. Várudvaron történő sátoros lakodalom megtartásának ügye 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Pataki Dezső: Ismertette a kérelmét.  
Az Oktatási- Kulturális bizottság támogatta a kérelmet, kérte a Testület erősítse meg és 
foglalja határozatba a döntést.  
 
Jákli János: Volt már sátras lakodalom a Várban, akkor az ott lakók aláírásokat gyűjtöttek 
azért, hogy ne legyen. A Testület sem támogatta. 
 Most a lakók támogatni fogják? Előfordulhat, hogy nem csak egy hétvégéről van szó, hanem 
sorozatban többről is.  
 
Pataki Dezső: Az eleve kizárt, hogy minden hétvégén lakodalom legyen, mert sok olyan 
rendezvénye van a városnak, amikor eleve nem tudják odaadni.  
 
Tóth István: Ha engedélyezik a lakodalmak tartását, abból bevétele is keletkezne a városnak. 
Ha egyedi esetről van szó, akkor kétségek között támogatja, de ha az érintett is azt mondja 
tőle minden hétvégén lehet lakodalom és nem fogja zavarni, akkor legyen.  
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Takács Zoltán: Az nem járja, hogy egyik házasulandó párnak odaadjuk, a másiknak nem. 
Közzé kell tenni a Művelődési Központ programját.  
 
Pataki Dezső: Ami kérést visszautasítottak, az azért történt, mert éppen városi rendezvény 
volt azon a hétvégén. A Művelődési Központ programja a város honapján is olvasható és a 
Művelődési Központ honapján is. 
Itt nincs semmi susmus, ha szabad a várudvar, akkor azzal lehet rendelkezni.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási- Kulturális Bizottság abból indult ki, hogy a vár a 
Művelődési Központ mozgásterébe tartozik. Meg kell határozni a feltételeket. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ha eldönti a Testület, hogy legyen engedélyezve a sátras lakodalom a 
várudvaron, akkor azt határozatba kell foglalni. Jó lenne, ha bekerülne és remélhetőleg a 
szomszédokkal nem lesz gond.  
 
Horváth Zsolt: Egy egységes határozatot kell hozni. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Az érvényben lévő határozatot ki lehet egészíteni azzal, hogy a vár 
kiadható sátoros lakodalomra a szabad hétvégékre.  
A következő ülésre egységes szerkezetbe hozzuk a határozatot.  
 
Keresztes Lajos megszavaztatta a sátoros lakodalom tartásának engedélyezését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen 1 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta:  
 

80/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata a „Vár, mint műemléki együttes” működtetésével 
kapcsolatban hozott 130/2007.(VII.03.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

 „ Udvarterület bérleti díja rendezvény esetére: 
 

a.) Várudvar bérbeadása műsoros,  
      zenés előadásra:    50.000,- Ft/nap, 
      Sátras lakodalom tartására: 2011. május 01-től 50.000.- Ft./nap. 
      A sátor csak a Fafaragó Galéria előtti területre állítható.  
 

                        b.) Kézművesek, mozgóárusok, kitelepült vendéglátósok bérleti díjat  
                             Dunaföldvár város hatályos közterület-használati rendelete alapján 
                             fizetnek. 
 

c.) Várudvar bérleti díja kihelyezett esküvőn:  
30.000.-Ft/esküvő, amelyből 15.000.-Ft foglaló, rossz idő esetén a 
Városháza díszterme biztosított, és a 15.000.-Ft-ot nem kell megfizetni” 

 
2./ A 115/2009.(V.26.) KT határozat VI. pontja 2011. április 30-al hatályát veszti. 
3./ A 115/2009.(V.26.) KT határozat 2./ pontja 2011. április 30-al hatályát veszti.  
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
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 Keresztes Lajos: Elmondta, most szünetet rendel el. A szünetben kerül sor az alpolgármester 
választás lebonyolítására, így a 16. számú napirend előre kerül 8. számú napirendi pontként.  
A már elfogadott napirend ennek megfelelően változik. 
 

8. Alpolgármester megválasztása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Javaslatot tett az alpolgármester személyére és szavazatszámláló bizottságra 
az előterjesztésnek megfelelően. 
 
Megszavaztatta a szavazatszámláló bizottságra tett javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

81/2011.(IV.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: Horváth Zsolt és Kiss Lajos Csaba 
             
Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
Szünetben a titkos szavazás lebonyolódott. 
 
Tóth István az alpolgármester választást lebonyolító szavazat számláló bizottság elnöke: 
Elmondta, a szavazatszámláló bizottság elvégezte munkáját.  8 érvényes leadott  szavazat 
volt, 5 fő képviselő nem támogatta, 3 fő képviselő  támogatta Takács Zoltán képviselő 
alpolgármesterré választását.  
 
Az alábbi döntés született: 
 

82/2011.(IV.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 
 
A bizottság tagjai és Takács Zoltán alpolgármester jelölt nyilvános ülés tartására vonatkozó 
nyilatkozatai a jegyzőkönyv mellett találhatók.  
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Széles János elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 

9. Lakásrendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
Határozati javaslatról is kell szavaznia a Testületnek és a rendelet-tervezetről is.  
 
Keresztes  Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület  7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

83/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
52/2011.(III.08.) KT határozatot az alábbiakkal egészíti ki: 
Az eladásra kijelölt lakás helyrajzi száma: 1092/4/A/6. hrsz, amelyhez a társasházi közös 
tulajdonból az 1092/6. hrsz-ú garázs telek 103/725-öd részaránya, és az 1092/5. hrsz-ú 
udvarból 80/725-öd részarány tartozik. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Majd a rendelet-tervezetről szavaztak. 
 
A Képviselő-testület 7  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta: 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2011. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésükre,  
valamint a lakás célú helyi támogatásra vonatkozó egyes szabályokról szóló 

 8/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

10. Döntés lakásügyben – kiégett önkormányzati bérlakás (Erkel F. u. 10/3) eladásra 
kijelölése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.  
 
Kiss Lajos Csaba: Felháborítónak tartja, hogy a lakás felújítása 4 millió forintba kerülne és a 
biztosító 1.800 ezer forintot fizetett. Érdemes lenne átnézni a biztosításainkat.  
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Keresztes Lajos: Januárban átnézték a biztosításokat és sikerült a biztosítóval kedvezpőbb 
feltételeket kialkudni. 
 
Más hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozati 
javaslatot. 
Az alábbi határozat született: 
 

84/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- úgy határozott, hogy a Dunaföldvár Erkel 
F. u. 10/3. szám alatti 61 m2 alapterületű 2+félszobás kiégett önkormányzati bérlakást 
nyilvános licit útján értékesíti a helyi lakásrendelet vonatkozó szabályai szerint.  
 
Az induló licit árat értékbecslés alapján kell megállapítani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2011. 06. 30.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

11. Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztést.  
Két témában készült intézkedési terv. A feltárt hiányosságokat igyekeztek kijavítani.  
 
Jákli János: Szeretné látni a belső ellenőrzés  intézkedési tervét.  
Az intézkedési tervet egészítsék ki azzal, hogy mit mikor kívánnak kijavítani, kiegészíteni.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ennek nincs akadálya, a következő ülésre hozzák. 
 
Keresztes Lajos polgármester a Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról szavaztatott. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

85/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi Éves Belsőellenőrzési 
Jelentést elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
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Visszajött az ülésterembe Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a 
polgármester 
 
 

12. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Molnárné Frigyer Rozália gyámügyi főtanácsos: Elmondta, az írásos anyaghoz kiegészítést 
nem kíván fűzni. A Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

86/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.  

Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

13. Beszámoló a családsegítő szolgáltatás 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Babits Józsefné DASZK vezető 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Babits Józsefné DASZK vezető: Elmondta a beszámolójában leírtakat.  
A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a Testületnek a beszámolót. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

87/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő szolgáltatás 2010-
es évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

14. Volt hajóállomás épületrészének hasznosítására kiírt pályázatra beérkezett 
ajánlatok elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett találhatók.  
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Kiss Lajos Csaba: Elmondta, a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság a múlt heti 
ülésén kibontotta a benyújtott pályázatokat. 2 pályázat érkezett. 
Ismertette mindkét pályázati anyagot. 

A Bizottság mindkét elképzelést elutasította. A Tenisz Szakosztály kérése különösebb anyagi 
ráfordítással nem járna. A másik pályázat elsőre lehet  meredeken hangzik, hogy a Duna 
partra tegyenek be egy ilyen szolgáltatást. A pályázatban leírtak egy napjainkban nagyon 
égető problémát vetnek fel. Jó lenne megoldást találni a szenvedélybetegek kezelésére. 
Anyagi hozzájárulást a várostól nem kérnének. Továbbtárgyalásra mindenképpen javasolja.  

Dr. Süveges Árpádné: Örül annak, hogy szóba került egy ilyen intézménynek a létrehozása. 
Sem szakmailag sem anyagilag nem tudják biztosítani ennek az elképzelésnek a hátterét.  
Nem szabad elszalasztani ezt a lehetőséget.  

Keresztes Lajos: Megkérdezte a cég képviselőjét, el tudják-e képzelni másutt, mint a Duna 
parton ezt a tevékenységüket. Lehetőségként elhangzott és meg is tekintették a Sóház utcát.  

Pribil Sándor a szervezet vezetője: Elmondta, igen el tudják képzelni másutt ezt a 
tevékenységüket. Dunaújvárosban közel 300 ellátottjuk van az általuk üzemeltetett 
intézményben. Daruszentmiklóson is működnek 3 éve.  
Fontos, hogy hol van a tevékenység helye, ez egyeztetést igényel. A Hajóállomásnak egyetlen 
nagy előnye van, hogy teljesen akadálymentes az épület, azt átalakítani nem kell.  

Keresztes Lajos: Most döntsenek a pályázat elbírálásáról. Erről a témáról pedig folytassanak 
további tárgyalásokat.  

Dr. Süveges Árpádné: Ő és Babits Józsefné szívesen elmennek Daruszentmiklósra és 
beszámolnak az ott tapasztaltakról.  

Tóth István: Évek óta foglalkoztat bennünket az a gondolat, hogy a Duna partról komplex 
módon gondolkodjanak.  Ennek az épületnek a kivitele a projektből nem lenne szerencsés. Ne 
kötelezzék el magukat hosszabb távon. Támogatja a Kft. ajánlatát, de nem a Duna parton.  
A Tenisz Szakosztály részére történő átadást támogatja,de úgy, hogy addig vehessék birtokba, 
ameddig az Önkormányzatnak az ingatlanra szüksége nem lesz.  

Horváth Zsolt: Azt támogatja, hogy a Tenisz Szakosztály kapja meg az épületrészt.   
Egyetért Tóth István véleményével.  

Keresztes Lajos: Javasolta, szavazzon a Képviselő-testület arról, hogy támogatja e azt, hogy 
a Tenisz Szakosztály  bérletbe vegye haszonkölcsön formájában 2011. május 01-től a 
hajóállomás „5” számú irodáját, mindaddig amíg az épületegyüttesre az önkormányzatnak 
szüksége nem lesz. 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  

88/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata a volt hajóállomás hasznosítására kiírt pályázatra 
beérkezet ajánlatokat megvizsgálva úgy döntött, hogy azt eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2./ A Képviselő-testület elfogadja a Dunaföldvári Sportot Támogató Egyesület Tenisz 
Szakosztályának azon kérelmét, hogy a volt hajóállomás „5” számú irodáját – 16,1 m2 – 
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egyesületi célokra haszonkölcsön formájában 2011. május 01-től bérletbe vegye, mindaddig, 
amíg az épületegyüttesre az önkormányzatnak szüksége nem lesz.  
A Szakosztály ugyanezen épületen már fennálló haszonkölcsön szerződését a fentiek szerint 
módosítani kell. 
 
Határidő: 2011. április 27.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Keresztes Lajos: Javasolta folytassák a tárgyalásokat, részben a Sóház utca, vagy más 
ingatlanokkal kapcsolatosan.  

 

15. D-B-M MONI szakiskola 2011/12. tanévtől való elhelyezésének kérdése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 

Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztett témát. 
Szavazás volt, de döntés nem született.  Felmerültek pro- és kontra érvek az iskola részéről. 
Nagy a bizonytalanság ezen a téren az új oktatási törvény miatt, nem tudni hogyan alakul a 
szakképzés további sorsa. 

Jákli János: Pénzügyi Bizottság szakmai oldalról nem vizsgálta, csak pénzügyi vonalon. Úgy 
döntött a bizottság, hogy támogatja a szakiskola beköltöztetését a Templom utcára. 

Horváth Zsolt: Ahhoz, hogy a szakképzés megmaradjon Dunaföldváron megfelelő hely 
biztosítására van szükség.  A Templom u. 32. megfelelő hely lenne, ott van tankert. A 
Templom utcában van tanműhely, a nyelvi labor a gimnáziumban van kialakítva, amely a 
színvonalas oktatást biztosítja.  
A diákok nem olyanok, akiktől félteni kell a Templom utcát. Nem fognak randalírozni, 
szétverni mindent, nem kell őket kordában tartani és kerítéssel körbekeríteni őket, tudnak 
kulturáltan viselkedni. 
Kérte a képviselők támogatását a szakiskola Templom u. 32. történő beköltöztetéséhez.  

Széles János: Érdemes lenne megnézni milyen állapotok vannak a Hunyadi parkban. A 
kerítést leamortizálták. A falak össze vannak firkálva. A Templom utcán csak-csak zárt 
helyen lennének. A Hunyadi parkban szabadabbak a fiatalok. 
Azzal nem ért egyet, hogy a szakiskola bekerüljön a Templom utcára.  

Tóth István: A DIT Nkft és az iskola között a szerződés igencsak baráti áron köttetett.  
Ha a Kft. gazdasági alapon tudja ezt az ingatlan hasznosítani, annak bevételei a cég likviditási 
gondjait meg tudná oldani. 
Támogatja, hogy jöjjön be az iskola. 

Csizmadiáné Mihalovics Magdolna a Szakiskola igazgatója: Elmondta, 15 éve működik 
szakiskola az intézményben. Sok diákot engedtek ki, akikből jó szakember vált és megállják 
az életben a helyüket. Képzési irányuk a munkaerő piac igényeinek megfelelnek.  
Azzal nem ért egyet, hogy ezek a diákok tették tönkre a Hunyadi parkot. 
Ők kérték, hogy zárt kerítés legyen, a gyerekek ne legyenek szabadjára engedve. 
Minden hónapban körbetakarítják a diákok az iskola épületét.  
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Az óvoda kerítése már az iskola kiköltözése előtt is tönkre lett téve. 
Könnyű vádolni őket, lehet, ezek a gyerekek nem angyalok, de ember lesz belőlük. 
Anyagi részét nézve, a fenntartó minden hónapban megvásárolja a gyerekeknek a bérletet, 
minimum 4 buszjárat jár ki, mert az óráinkat a városban  is kell tartani. 
A normális körülmények megteremtése szempontjából a beköltözés lenne az ideális.  

Balogh Emese a gimnázium igazgatója: A szakiskolások ott vannak a Templom utcán, oda 
járnak a gimnáziumba nyelvórára, a gimnáziummal szemben a Templom utca 4-be a 
tankonyhára, ott zajlanak a vizsgáik.  A Templom 32.-ben van a tankertjük, nyáron ott 
vannak.  Tanári segítséggel igenis képesek ezek a diákok viselkedni. 
Munkaszervezés szempontjából, az új iskola átadásával megoldódott  egy évtizedek óta tartó 
probléma, a felső tagozatban oktató kollégák egyik épületből a másikba rohangáltak. 
Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy beköltözik a városba a szakiskola azzal nemcsak az 
anyagi kérdéseket oldja meg, hanem  a munkaszervezés megkönnyítését és gördülékenyebbé 
tételét is.  

Bárdos Lászlóné dr.: Az előző testületi ülésen küldött anyagban már felvázolták a 
képviselők számára, hogy milyen kötelezettsége van az önkormányzatnak az új iskola 
pályázat kapcsán. Azok az ingatlanok, amelyek felszabadulnak az új iskola építése miatt, azok 
nem eladhatók, vagy ha eladjuk őket, akkor az állami támogatásból vissza kell fizetni. Ha nem 
hozzák be a szakiskolát a Hunyadi parkból, akkor a Templom u. 32. üres marad. Jelen 
gazdasági helyzetben nem lehetséges egy épület fenntartását finanszírozni.  Kistérségi 
pályázat keretében lett a vizesblokk kialakítva a Templom u. 32-ben, melyet 10 évig fenn kell 
tartanunk. 
A saját cégünknek,  a DIF Nkft.-nek ebben a konstrukcióban lehetősége lenne arra, hogy 
hosszú távon 10 évre bérleti szerződést kössön a Hunyadi parki épületre. 
Szakmailag és gazdaságilag is a legjárhatóbb megoldás az, ha bejön a szakiskola a Templom 
u. 32.-be.  

Keresztes Lajos polgármester a határozat-tervezetet szavaztatta meg. 

Megállapította,  Képviselő-testület 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a 
javaslatot.  

Petrovics Józsefné: Ahhoz, hogy az iskola be tudjon költözni a Templom 32-be, bizonyos 
átalakításokat meg kell tenni. Sok feladatuk lesz, amit nem tudnak megoldani, ha nem lesz 
mielőbb döntés. Kérte a képviselőket, gondolják át még egyszer. A szakiskolának be kellene 
jönnie a Templom u. 32.-be. 

Tóth István: Filléres gondjaink vannak, most lenne lehetőség arra, hogy az önkormányzat 
egyik cégének segítsenek a döntéssel.  Az ingatlanért eddig nagyon keveset kellett fizetni, 
üzleti alapon sokkal több bérleti díjat kérhetnek. Ne vegyünk ki pénzt a saját zsebünkből. 

Keresztes Lajos, mivel az újra szavazásnak nincs akadálya, feltette ismét a határozat 
tervezetet szavazásra. 

Megállapította a szavazás eredményét, miszerint 4 igen, 3 nem szavazat 1 tartózkodás mellet 
az előbbi szavazás eredménye ismétlődött meg. 

A témát vissza tudjuk hozni rendkívüli ülésre, mivel a bölcskei szennyvíz témában várható 
rendkívüli ülés összehívása.  

Széles János távozott az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester 
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16. Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésének véleményezése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előerjesztést. 
 
Hozzászólás a témához nem volt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

89/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a Tolna Megyei 
Önkormányzat javaslatát, hogy Dombóváron működő Móra Ferenc Általános Iskola   az 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)tagintézményévé váljon  és a 
következő határozatot hozta: 
 
Egyetért azzal a javaslattal, hogy a Dombóváron működő Móra Ferenc Általános Iskola az 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) tagintézményévé váljon. 

 
 
Határidő: 2011. április 19.  
Felelős: Keresztes Lajos                         
   polgármester 
 
 
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

17. Közköltségen történő temetés végzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok 
elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellé csatolva.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, a pályázati kiírásra 3 pályázat érkezett. Az előterjesztés mellett a 
pályázatokat is megkapták a képviselők. 
Kérte vegyék figyelembe a most kiosztott, a  MŰDEKOR Kft. által készített anyagot.  
A határozati javaslat 2. pontját javasolta módosítani. Vegyék ki a 2. pontból a „.kivéve, 
amennyiben az elhaltaknak bármely más dunaföldvári temetőben megváltott sírhelye van” 
szövegrészt, mert az 80.000.- Ft-os többletkiadást jelentene az önkormányzatnak.  
Elmondta még, azokon a településeken, ahol nincs ilyen rendelet, ott szinte duplájába kerül 
egy köztemetés.  
Mivel a PANTAR BT ajánlata a legalacsonyabb javasolta, hogy őket bízzák meg a 
köztemetések lebonyolításával.  
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Ezt a javaslatot tette fel szavazásra, és a már elhangzott határozati javaslat 2. pontjának 
módosításával együtt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
  
 

90/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2011. május 01-től kezdődő időponttal a 

2012. december 31-ig a 
 

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató BT-t (Paks, Kálvária u. 2.) 
 

bízza meg a közköltségen történő temetések szolgáltatási tevékenységének végzésével, a 
pályázatában részletezett díjak alkalmazásával.  
A minimum szolgáltatás tartalma és  a temetés formája az egyes temetések 
megrendelésével egyidejűleg kerül meghatározásra. (A díjtáblázat a határozat mellékletét 
képezi) 

 
2. A temetés kizárólag az Önkormányzat által köztemetői feladatok végzésére kijelölt 

864 hrsz-ú fölvégi temetőben (evangélikus rész) történhet.  
 
Határidő: értesítésre 2011. április 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
90/2011.(IV.19.) KT határozat 1. sz. melléklete. 

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató BT. 
Paks 

Díjtáblázat 
 

koporsós temetés sírba  
Koporsó - 
Egészségügyi és kellékcsomag 
(kereszt, koporsó bélés, műbetét, tábla) 

24.660.- koporsó 
1.980.-  is ebben a 
740.- tételben van 

   27.380.- 
Sírásás - 
Hantolás 8.040.- 
Beszállítás 8.400.- 
Hűtés (első két nap) - 

 
Összesen: 44.820.- 
   
Koporsós temetés kriptába:  
Koporsó - 
Egészségügyi és kellékcsomag 
(kereszt, koporsó bélés, műbetét, tábla) 

24.660.- koporsó 
1.980.-  is ebben a 
740.- tételben van 

    27.380.- 
Fémbetét - 
Sírásás - 
Hantolás 8.040.- 
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Beszállítás 8.400.- 
Hűtés (első 2 nap) - 
Összesen: 44.820.- 
   
Urnás temetés sírba, sírboltba:  
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással) 8.400.- 

15.000.- 
23.400.- 

Egészségügyi  és kellékcsomag 
(hamv.alj + tető, műbetét, sírjelző, urna, tábla 

3.000.- 
1.980.- 
1.740.- 
3.600.- 

10.320.- 
Beszállítás 6.040.- 
Hűtés (első 2 nap) - 
Urnahely  behantolás 8.040.- 
Összesen: 47.800.- 
    
Urnás temetés urnafalba:  
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással) 
 

8.400.- 
15.000.- 
23.400.- 

Egészségügyi és kellékcsomag 
(hamv.alj.+tető, műbetét, sírjelző, urna,tábla 

3.000.- 
1.980.- 
1.740.- 
3.600.- 

10.320.- 
Beszállítás 6.040.- 
Hűtés (első 2 nap) - 
Összesen: 47.800.- 
 
Fenti árak az ÁFÁT tartalmazzák 
  
Takács Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő képviselő és a 
polgármester. 
 

 
18. Belterületi gyommal és parlagfűvel erősen szennyezett területeken közérdekű 

munka elvégzésére kiírt pályázattal kapcsolatos döntés 
Előadó: Keresztes Lajos  polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
Keresztes Lajos: Elmondta a kiírt pályázatra nem érkezett egyetlen pályázat sem. 
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Kiss Lajos Csaba: Megkérdezte, volt-e már elrendelve közérdekű védekezés? Saját cégünk 
elvégezheti-e a munkát? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Tudomása szerint nem került rá sor, hogy mi rendeljük el. Ha lesz 
ilyen, saját cégünkkel is elvégeztethetjük, mivel a pályázatot kiírtuk, de arra nem volt 
ajánlattevő.  
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatot megszavaztatta. 
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A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

91/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyommal fertőzött területeken 
közérdekű védekezés végrehajtása tárgyában az ajánlatételi felhívás közzétételével indult 
eljárást ajánlattevők hiányában eredménytelennek nyilvánítja és új eljárás megindítását nem 
kezdeményezi. 
 
A tárgyévben adódó közérdekű védekezés végrehajtását egyedi megrendelés alapján helybeli 
vállalkozó megbízásával végezteti el. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

19. Tájékoztatás a 2010. évi közfoglalkozatásról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Visszajött az ülésre Takács Zoltán képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Süveges Árpádné: A Szociális Bizottság tárgyalta, átbeszélték az ezzel kapcsolatos napi 
problémákat. A Bizottság elfogadásra javasolta.  
Elmondta még, fontosnak tekinti a közmunka programot, úgy látja egyre nagyobb igény van 
rá. Sok családnak munkahelyek híján ez az egyedüli bevételi forrás. 
 
Keresztes Lajos a határozattervezetről szavaztatott. 
 
A Képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 
 

92/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2010. 
évi közfoglalkozatásról szóló beszámolót.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

20. Mezei őrszolgálatról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.  
 
Széles János: A befolyt járulékemelésből a mezőgazdasági földutak rendbetételét tervezik, 
többek között a csapadékvíz elvezetését, állagmegóvást, az eredeti állapotok visszaállítását.  
Azt a földhasználót, aki a 8 méter széles útból a felét felszántotta és elvetette, azt az 
önkormányzat megbüntetheti. Fokozatosan rendbe lehet tenni a külterületi utakat.  
Biztosan nem szimpatikus a járulékemelés, de valahogyan el kell kezdeni az utak rendbe 
tételét.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az mind szép, hogy helyre kell hozni az utakat, fizettessük ki azzal, 
aki beszántja az önkormányzati utat. Nem kellene az egész közösségnek fizetni ezért. 
 
Keresztes Lajos: Tisztában vagyunk költségvetési helyzetünkkel, ezért született ez a 
díjemelési javaslat. Ráadásul azok fizetnék a hozzájárulást, akik a beruházás hasznából is 
részesülnének. 
 
Jákli János: Magával a céllal egyetért, de azzal nem tud azonosulni, hogy a fizetésre 
kötelezetteket nem tájékoztatták.   
Vizsgálja- e bárki, hogy a befolyt összeget a működésre fordítja- e az önkormányzat, vagy 
onnan  kiemelhető földmérésre, ároktisztításra? 
Mi köze van a földmérési jeleknek az úthoz és az árokhoz? 
 
Keresztes Lajos: Az említett nagyvállalkozó jelen volt április 13-án a Mezőgazdasági 
Bizottság ülésén. Részletesen elmondtuk a szándékainkat és a célokat, amik e mögött a 
javaslat mögött állnak. A vállalkozó elfogadta a javaslatot azzal, hogy a Mezőgazdasági 
Bizottság dönt ennek az összegnek a felhasználásáról. 
Az adócsoport azt a tájékoztatást adta, hogy képesek ennek az összegnek a visszabontására. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: A földmérési jellel kapcsolatban Jákli János képviselőnek igaza van.  
Ha a bevétel meghaladja a kiadást, akkor szerinte használható a befizetett járulék az utak 
karbantartására.  
 
Széles János: Volt érdekegyeztető fórum, ahova meghívtak kb. 50 fő vállalkozót. Igaz 
kevesen jöttek el.  
 
Keresztes Lajos polgármester a rendelet-tervezetről szavaztatott. 
 
A szavazás eredménye 4 igen szavazat és 4 ellenszavazat. 
 
Megállapította, hogy a Testület nem alkotott rendeletet.  
 
 

21. Az ÁSZ Dunaföldvár Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. 
évi ellenőrzéséről szóló jelentés alapján készült és a 193/2010.(IX.21.) KT 
határozattal elfogadott Intézkedési Terv kiegészítése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
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Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta az előterjesztésben és az Intézkedési Tervben foglaltakat.  
Remélte, május 31-ig megvalósul a 13. pontban rögzítésre került informatikai feladatok 
elvégzésre kerülnek. 
 
Jákli János: Szerinte célszerű lenne a határidőt 2011. június 30-ig meghatározni e 
tekintetben, addigra elkészülnek a még hiányzó szabályozatok.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: A június 28-ai ülésre hozza a teljes anyagot.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

93/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja az ÁSZ Dunaföldvár 
Város Önkormányzata gazdálkodása rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló jelentés 
alapján készült és a 193/2010.(IX.21.) Kt határozattal elfogadott Intézkedési Terv 
végrehajtásáról szóló jelentést.  
Elfogadott intézkedési terv e határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 

Tájékoztató 
a Képviselő-testület 193/2010.(IX.21.) KT,   a 263/2010.(XI.30.) KT) KT határozatával 

elfogadott Intézkedési Terv végrehajtásáról  
(A Képviselő-testület 262/2010.(XI.30.) és a 13/2011.(II.01.) KT  határozatának melléklete) 

(Egységes szerkezetben) 
 
 

Intézkedési terv 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2007 – 2010 I. negyedév gazdálkodásának átfogó 

ellenőrzéséről szóló V-3023-7/16/2010. számú Állami Számvevőszéki jelentésben foglalt 
megállapításokra 

 
Az intézkedési terv feladatai: 
    1/a. Intézkedni kell az Áht. 8/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, hogy a 

költségvetési rendelet-tervezet költségvetési hiányt illetve többletet módosító kiadási 
és bevételi főösszegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételeit-kiadásait. 
Felelős : pénzügyi vezető 
Határidő: 2011. évi költségvetés-tervezet összeállításának időpontja 
 

A 2011. évi költségvetési rendelet tervezete a fentieknek megfelelően került összeállításra 
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    1/b. Gondoskodni kell a tervezéskor ismert, előző évi kötelezettségvállalások áthúzódó 
kiadásainak, valamint azok forrásaként a várható támogatási bevételeknek és az előző 
évi pénzmaradványnak  a bevételek és a kiadások közötti figyelembe vételéről az Áht. 
8/C. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2011. évi költségvetés-tervezet összeállításának időpontja 
 

Jelen testületi ülés (2011. február 01.) előtt a 2011. évre felvételre tervezett hitelek esetén 
megtörtént. 
 

2. Intézkedni kell, hogy a Képviselő-testületi döntést megelőzően – az Ötv. 92. § (13) 
bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – a Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság vizsgálja a 
hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát. 
  
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: soron következő hitelfelvételről történő döntést megelőző Pénzügyi 
Bizottsági ülés  

 
2011. április 12-ei Pénzügyi Bizottsági ülésen önálló napirendként szerepel. 
 
      2/a.(1) Intézkedni kell arról, hogy a pénzügyi-ellenőrző bizottság évente értékelje az adott 
évben tervezett bevételek, a vagyonváltozás teljesítésének alakulását és annak okait.  
Határidő: adott év  gazdálkodásáról szóló zárszámadást megelőző Pénzügyi Bizottsági ülés 
Felelős: pénzügyi vezető. 
 
 2011. április 12-ei Pénzügyi Bizottsági ülésen önálló napirendként szerepel. 
              

3/a. Intézkedni kell az Áht. 69. § (1) bekezdésében előírtak alapján, hogy az 
Önkormányzat költségvetési rendeletei – a hatályos támogatási szerződésekben foglalt 
éves támogatási és felhasználási ütemeknek  megfelelően – tartalmazzák az európai 
uniós forrással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. évi költségvetés utolsó módosításának időpontja 
 

A 2011. évre elfogadott költségvetésben már az előírásnak megfelelően került 
megtervezésre. 

 
3/b. Gondoskodni kell arról, hogy az Ámr. 36. § (1) bekezdés h) és l) pontja alapján a 

költségvetési rendeletek tartalmazzák a több éves kihatással járó feladatok 
előirányzatait éves bontásban és elkülönítetten az európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. évi költségvetés utolsó módosításának időpontja 

 
A 2011. évre elfogadott költségvetésben már az előírásnak megfelelően került 
megtervezésre. 
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4. Gondoskodni kell arról, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapjának megnyitásakor 
megjelenő oldalon ”Közérdekű adatok” elnevezéssel a 18/2005. (XII.27.) IHM 
rendelet 1. számú mellékletében előírt tartalommal, a 2. § (2) bekezdésében előírtak 
szerint közzétételre kerüljenek:  
• Az Áht 15/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint a céljellegű működési és 

fejlesztési támogatásokra vonatkozó – a kedvezményezett nevére, a támogatás 
céljára, összegére, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó – adatok 

• Az Ámr. 233. § (1) bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet 1.2.5. pontjában 
előírtak szerint az Áhsz. 40. § (4)-(11) bekezdései figyelembe vételével az éves 
költségvetési beszámoló szöveges indoklása.  
 
Felelős: pénzügyi vezető, informatikus 
Határidő: 2010. október 30. 
 
A megfelelő adattartalmú táblázat elkészítésre került és a város honapján 
megtekinthető. A céljellegű támogatások szabályzatát a jegyző kiadta. A 
vagyonrendelet módosítása a feladat beszerkesztésével a novemberi testületi 
ülés napirendjén szerepel. ( vagyonrendelet módosítása 2010. december 21-ei 
ülés napirendjén szerepel)  
a 2009. évi zárszámadás indokolása a város honlapján a közérdekű adatok 
közé felkerült. 
 

A vagyonrendelet  a 25/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelettel  a Képviselő-testület a 
2010. december 21-i ülésén módosította. 
 

5. Kezdeményezni kell az SzMSz kiegészítését annak érdekében, hogy az Ámr. 20.§ (2) 
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Polgármesteri Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartási számát.  
 
Felelős: aljegyző 
Határidő: 2010. október 30. 
 
Az SZMSZ módosítása a 2010. október 12.ei ülésen megtörtént. 

 

6/a. A költségvetés tervezési folyamatában az intézmények számára tervezési, 
módszertani útmutatást kell adni az Áht. 121. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, illetve meg kell határozni a költségvetési javaslat összeállításával 
kapcsolatos szakmai és pénzügyi követelményeket és dokumentáltan ellenőrizni kell, 
hogy az intézmények az előírt tervezési követelményeket teljesítették-e. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően,  2010. 
december 31. 
 
 Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati 
rendelet elfogadásával megvalósul . 
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A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06..) önkormányzati rendelettel elfogadásra 
került.  
 

6/b. A munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében a költségvetés tervezési 
folyamatában az Ámr. 155. § (1)-(2) és 156. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak 
megfelelően elő kell írni annak ellenőrzését, hogy az intézményekben, a Polgármesteri 
Hivatalban  az ismert kötelezettségeket megtervezték-e, és gondoskodni kell az 
ellenőrzési feladat dokumentált végrehajtásáról. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően, 
2010. december 31. 
 

Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet 
elfogadásával megvalósul 
 
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.  
 
 

6/c. Gondoskodni kell az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal által 
benyújtott költségvetési igények megalapozottságának ellenőrzéséről az Ámr. 155. § 
(1)-(2) és a 156.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően, 
2010. december 31. 
 
 

Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet 
elfogadásával megvalósul 
 
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.  
 
 

6/d. Intézkedni kell a saját bevételek és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi 
rendeletek összhangjának érvényesülésére vonatkozóan előírt ellenőrzési feladat 
dokumentált végrehajtásáról az Ámr. 155. § (1)-(2) és a 156. § (1)-(2) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően, 
2010. december 31. 
 
 

Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet 
elfogadásával megvalósul 
 
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.  
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6/e.Gondoskodni kell az intézményi pénzmaradványok kimunkálása szabályszerűségének 
ellenőrzésére vonatkozó feladat dokumentált végrehajtásáról az Ámr. 213. § (2)-(4) 
bekezdéseiben foglalt előírás alapján az intézményi pénzmaradványok Képviselő-
testületi felülvizsgálatának és jóváhagyásának megalapozása érdekében. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2011. január 31. 
 

Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet 
elfogadásával megvalósul 
 
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.  
 

 
7/a. Kezdeményezni kell a gazdasági szervezet ügyrendjének kiegészítését, hogy az  - az 

Ámr. 20. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – tartalmazza a helyettesítés 
rendjét. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. október 31. 

 
Jelen testületi ülés SZMSZ módosításai között az 5 § szerint szabályozásra kerül. 
 
Az SZMSZ módosítása a 19/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel módosításra került. 
 
 
(1) 

Kezdeményezni kell a gazdasági szervezet ügyrendjének kiegészítését, hogy – az Amr2 20. § 
/7/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartalmazza a belső (költségvetési szerven belüli) 
és külső  kapcsolattartás módját. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: pénzügyi vezető 
 
Jelen testületi ülés SZMSZ módosításai között az 5. § szerint szabályozásra került. 
 
Az SZMSZ módosítása a 19/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel módosításra került. 
 
 

7/b. A kötelezettségvállalási szabályzatban rögzíteni kell a szakmai teljesítésigazolás 
módját az Ámr. 20. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, az Ámr. 76. § (1) és 
(3) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. október 31. 
 

 Az új  gazdálkodási szabályzat kiadásra került, 2010. november 1-i hatállyal, a 
hiányolt  teljesítést gyakorlók kijelölése megtörtént.  
 
 

7/c. Kezdeményezni kell, hogy a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személyeket – az 
adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan – a kötelezettségvállaló írásban jelölje ki 
az Ámr. 77. § (4) bekezdése szerint  
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Felelős: jegyző 
Határidő: 2010. október 31. 
 

Az új  gazdálkodási szabályzat kiadásra került, 2010. november 1-i hatállyal, a hiányolt  
teljesítést gyakorlók kijelölése megtörtént.  
 

7/d. Szabályozni kell az írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött , 100 ezer Ft alatti 
kifizetések esetében – az Ámr. 75.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a 
kötelezettségvállalás rendjét, az Ámr. 75.§ (4) bekezdése szerint ki kell alakítani a 
kifizetéseket elrendelő belső intézkedések dokumentálásának módját, valamint az 
Ámr. 75. § (1) bekezdése előírásának megfelelő nyilvántartást , és biztosítani kell az 
előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetését. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. október 31. 
 
Az új gazdálkodási szabályzat kiadásra  került, az tartalmaz rendelkezést a fenti 
esetekre, de a feladat ügyintézőkre történő lebontása még folyamatban van. 

  
7/e. Felül kell vizsgálni és módosítani a leltározási szabályzatot annak érdekében, hogy a 

szabályzatban az Áhsz. 37. § (3) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően kerüljön 
rögzítésre az eszközök évenkénti, mennyiségi felvétellel történő leltározásának 
kötelezettsége, az Áhsz. 37.§ (4)-(5) bekezdései szerint tartalmazza az üzemeltetésre 
átadott eszközök leltározásának, valamint a leltár és a könyvviteli adatok 
egyeztetésének módját és biztosítsa a leltározási feladatok előírásoknak megfelelő 
elvégzését. 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. november.30. 
 

Az  új leltározási szabályzat elkészült, hatályba léptetése folyamatban van.  
 

7/f. Elő kell írni a számlarendben – az Áhsz. 49. § (3) bekezdésének megfelelően – a 
főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetését és annak dokumentálását. 

 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. november 30. 

 
A 2010-ben életbe léptetett számlarend tartalmazza.  

 
7/g. El kell készíteni a kockázatkezelési eljárásrendet az Ámr. 157. § előírása és 

Pénzügyminisztérium „Útmutató a kockázatkezelés kialakításához” módszertan 
alapján 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2010. november 30. 
 

A kockázatkezelési szabályzat elkészült 2010. október 01-i hatállyal kiadásra került.  

 

 

8/a. Gondoskodni kell arról, hogy a kiadások teljesítése az Ámr. 72. § (6)-(7) bekezdései 
szerint, az arra felhatalmazott személy kötelezettségvállalása alapján, az Ámr. 74. § 
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(1) bekezdésének előírása szerint a kötelezettségvállalás ellenjegyzését követően 
történjen. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

Az ÁSZ jegyzőkönyvének megérkezése óta az ellenjegyzés folyamatosan megtörténik, 
az új gazdálkodási szabályzatot életbe léptettük 
 

8/b. Gondoskodni kell arról, hogy az utalvány ellenjegyzője az Ámr. 79. § (2) 
bekezdésében rögzítettek szerint győződjön meg a szakmai teljesítésigazolás 
megtörténtéről, és az Ámr. 74. § előírásainak megfelelően végezze el ellenőrzési 
feladatait, bizonyosodjon meg arról, hogy a kifizetés ellenjegyzett 
kötelezettségvállalás alapján, az Áht. 12/A. § (1) bekezdésében foglaltak betartásával, 
a rendelkezésre álló előirányzaton belül történik. 
Felelős: jegyző, pénzügyi vezető 
Határidő: folyamatos 
 

Az ÁSZ jegyzőkönyvének megérkezése óta az utalvány ellenjegyzés folyamatosan 
megtörténik, az új gazdálkodási szabályzat életbe léptetése alapján. 

 
8/c. Gondoskodni kell arról, hogy az Ámr. 76. § (1) bekezdésében előírtak betartásával, a 

kiadások teljesítésének elrendelése előtt a szakmai teljesítésigazolásra kijelölt 
személyek belső szabályzatban előírt módon ellenőrizzék, szakmailag igazolják a 
kifizetések jogosságát, összegszerűségét, a szerződésekben foglaltak teljesítését. 
Felelős: jegyző, pénzügyi vezető 
Határidő: folyamatos 

9. Intézkedni kell a gazdasági események tényleges tartalmának megfelelő könyveléséről 
a Számv. Tv. 15. § (3) és 16. § (3) bekezdéseiben előírtak szerint, az Áht. 8/C. § (1) 
bekezdés c) pontjában és az Áhsz. 9. számú mellékletében foglaltak betartásával.  
 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: folyamatos 
 

10/a. Gondoskodni kell a jegyzőnek  Htv. 140. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről a Polgármesteri 
Hivatalban az Áht. 121. § (3) és az Ötv. 92. § (5) bekezdéseiben foglaltak alapján 
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért   
Határidő: folyamatos 
 

Az ÁSZ jegyzőkönyv megérkezését követően a jegyző  a 6446./2010. iktatószámú 
levélben kereste meg a belső ellenőrzést és kérte a hivatal 2010. évi belső ellenőrzési 
tervének módosítását. Ennek eredményeként 2 ellenőrzés került beépítésre a 
Polgármesteri Hivatalban. Az egyik a leltározás és selejtezés, melyet már elvégeztek, 
jkv. megérkezett, intézkedési tervet elkészítjük, végrehajtásáról a 2010 
es zárszámadással együtt készül tájékoztató. A  pénz és értékkezelés ellenőrzés 2010. 
november 8án megkezdődött.  
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A pénz és értékkezelés ellenőrzése befejeződött, az Intézkedési Terv elkészült. A feltárt 
hiányosságok érdekében teendő intézkedések végrehajtásáról a 2010-es szárszámadással 
együtt készül tájékoztató. 

 

10/b. Kezdeményezni kell a Kistérségi társulási megállapodás  vagy a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítását annak 
érdekében, hogy rendelkezzenek a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásának 
módjáról a Ber. 4/A. § (2) bekezdésében előírtak szerint és határozzák meg a belső 
ellenőrzési vezető személyét. 
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért 
Határidő: 2010. október 30. 
 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227./2010. számú levélben 
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves 
belső ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési 
eljárásrendje szerint készítettük el.  

 
 
A belső ellenőrzési vezetőt Paks Város Jegyzője munkáltatói jogkörében eljárva 
2011. március 01. napjával kinevezte. 
 

10/c. Gondoskodni kell arról, hogy az éves belső ellenőrzési tervet megalapozó 
kockázatelemzést az Ámr. 157. § előírásainak megfelelően, az Önkormányzat hatályos 
kockázatkezelési eljárásrendje alapján végezzék el. 
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért 
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása 
 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227./2010. számú levélben 
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves 
belső ellenőrzési tervet a dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési 
eljárásrendje szerint készítettük el.  

 
10/d. Intézkedni kell az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzés eredményeivel 

összhangban történő összeállításáról a Ber. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért 
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása 
 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227/2010. számú levélben 
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves 
belső ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési 
eljárásrendje szerint készítettük el.  
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10/e. Intézkedni kell, hogy a Ber. 23. § (3) bekezdésének megfelelően, az ellenőrzéseket a 
kijelölt belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott ellenőrzési programok alapján 
folytassák le. 
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért 
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása 
 

 
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227./2010. számú levélben 
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves 
belső ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési 
eljárásrendje szerint készítettük el.  

 

10/f. Kezdeményezni kell, hogy a kijelölt belső ellenőrzési vezető az elvégzett 
ellenőrzésekről vezetett nyilvántartást egészítse ki a jelentősebb megállapításokkal, 
javaslatokkal a Ber. 32. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően. 
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért 
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása 
 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227/2010. számú levélben 
megkerestük. 
A 2011es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves belső 
ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési eljárásrendje 
szerint készítettük el.  

 
11/a. Meg kell határozni a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve döntés-

előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információ-szolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének rendjét, valamint az ellenőrzés és a felelősség szabályait. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
A pályázat figyelést végző munkatárs munkaköri leírása kiegészítésre került, a szabályzat 
szintén.   
A külső pályázat figyelő, illetve készítők felé a jövőben készítendő új megállapodásokban az 
ellenőrzési felelősség- és információ szolgáltatási feladatok előírásra kerülnek. 

 
11/b. Rögzíteni kell a pályázatfigyelési feladattal kapcsolatban az ellenőrzés és a 

felelősség, a pályázatkészítési feladattal kapcsolatban az ellenőrzés meghatározását. 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2010. december 31. 

 
A pályázat figyelést végző munkatárs munkaköri leírása kiegészítésre került, a szabályzat 
szintén.  

 
 

11/c. Gondoskodni kell arról, hogy a pályázatkészítési feladatok ellátására külső 
személlyel, szervezettel kötött szerződés tartalmazza a pályázat tartalmi és formai 
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követelményeinek biztosítására, a pályázat céljának (számszerűsíthető eredmények, 
indikátorok) egyértelmű meghatározására vonatkozóan a pályázatkészítő felelősségét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
A külső pályázat figyelő, illetve készítők felé a jövőben készítendő új megállapodásokban az 
ellenőrzési felelősség és információ szolgáltatási feladatok előírásra kerülnek.  
 
 

12. Szerepeltetni kell a pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásaiban az 
értékelési szabályzatban meghatározott – eszközök és források év végi értékeléséhez 
kapcsolódó – értékelési ellenőrzési feladatokat.  
 
Felelős: pénzügyi vezető 
Határidő: 2010. december 31. 

 
Jelen testületi ülés anyagában szerepel, a munkaköri leírások kiegészítésre kerültek.  
 

 
13/a. Gondoskodni kell az informatikai katasztrófa-elhárítási terv teszteléséről és szükség 

szerinti aktualizálásáról. 
Felelős: informatikus 
Határidő: 2011. március 31. 
 
 
  13.a) – 13/-i pontokig a  feladatot az informatikus 64-49/2010. számú levélben 
2010. szeptember 6-án megkapta, a teljesítését megkezdte. Határidő módosítás: 
2011. március 31. 

 
13/b. Intézkedni kell annak érdekében, hogy az informatikai szabályzat rendelkezzen  a 

pénzügyi-számviteli feladatoknál alkalmazott informatikai rendszereknél a hozzáférési 
jogosultságok megállapítására, kiosztására, módosítására, visszavonására, 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokról, a külső fejlesztő cég éles rendszerhez történő 
hozzáférésének korlátozásáról. 
Felelős: informatikus 
Határidő: 2011. március 31. 
 

13/c. Elő kell írni olyan nyilvántartás vezetését a hozzáférési jogosultságokról, amely 
naprakészen tartalmazza valamennyi felhasználóra vonatkozóan a felhasználók egyes 
rendszerekhez történő hozzáférését és a hozzáférés terjedelmét. 
Felelős: informatikus  
Határidő: 2011. március 31. 
 

13/d. Intézkedni kell, hogy a pénzügyi-számviteli szoftverekben ne tároljanak kilépett 
dolgozó hozzáférési jogosultságát és személyhez nem köthető azonosítókat. 
Felelős: informatikus 
Határidő: 2011. március 31. 

 
A 13/ a)-13./d) pontokig terjedő feladatok elvégzése megtörtént. A teljesítési 
időszakban az informatikus munkaviszonya is megszűnt (közös megegyezéssel a 
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próbaidő alatt) ezért a 2011. március 19-től dolgozó 3. informatikus a feladatok 
megoldását csak ezen időponttól tudja folytatni  
 

 
13/e. Kezdeményezni kell, hogy a pénzügyi-számviteli szoftverhez valamennyi 

felhasználó egyedi felhasználó névvel és jelszóval rendelkezzen. 
Felelős: informatikus, pénzügyi vezető 
Határidő: 2011. március 31. 
 

13/f. Intézkedni kell annak érdekében, hogy az informatikai szabályzat tartalmazzon 
rendelkezést a jelszavak kezelésére, megállapítására, felépítésére, rendszeres 
időközönkénti változtatási kötelezettségére vonatkozóan, és kezdeményezni kell, hogy 
a pénzügyi-számviteli szoftver ezen előírások teljes körű betartását biztosítsa. 
Felelős: informatikus 
Határidő: 2011. március 31. 
 

13/g. Ki kell jelölni szabályzatban vagy munkaköri leírásban a pénzügyi-számviteli 
rendszerből lekérhető ellenőrzési (napló) lista ellenőrzéséért felelős köztisztviselőket, 
valamint kezdeményezni kell az előírt ellenőrzési feladat ellátása érdekében a kijelölt 
munkatárs(ak) hozzáférési jogosultságának kiterjesztését. 
Felelős: informatikus, pénzügyi vezető 
Határidő: 2011. március 31. 
 

13/h. Szabályzatban rögzíteni kell az adatmentések eljárásrendjére és felelősségi 
viszonyaira vonatkozó előírásokat, meg kell határozni a mentéseket tartalmazó 
adathordozók tárolásának módját, a környezeti ártalmaktól és illetéktelen 
hozzáféréstől történő védelem biztosításának kritériumait. 
Felelős: informatikus 
Határidő: 2011. március 31. 

 
13/i. Dokumentált módon el kell végezni annak tesztelését, hogy az elmentett 

állományokból a pénzügyi-számviteli adatok teljes körűen helyreállíthatók-e. 
Felelős: informatikus, pénzügyi vezető 
Határidő: 2011. március 31. 

 
13/e-13/i. pontokig az előző pontoknál jelzett ok miatt a határidőt kérjük 2011. 
május 31-re módosítani. A feladat ellátása érdekében szerződést kötöttünk a 
Daemia Információ-biztonság technikai és Tanácsadó Kft-vel.  
 

14. Gondoskodni kell arról, hogy az ellenőrzési célkitűzéseket megalapozó 
kockázatelemzés terjedjen ki az európai uniós forrásokból megvalósított feladatok 
végrehajtására, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, az Önkormányzat 
költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti 
felhasználásának ellenőrzésére a kedvezményezett szervezeteknél, valamint  az 
Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági 
társaságok működésének ellenőrzésére.  
Felelős: jegyző 
Határidő: 2010. november 30. 
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 A 2011. évi belső ellenőrzési kockázatelemzést a 14. pontban előírtakra már 
kiterjesztettük. A 2011. évre szóló belső ellenőrzési terv mellett megtalálható.   
 

15. Gondoskodni kell az Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzése 
során az ÁSZ által a polgármester  részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és 
célszerűségi  javaslatok végrehajtásáról. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2011. április 30. 

 
(1) 

Gondoskodni kell az Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzése során az 
ÁSZ által a jegyző részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok 
végrehajtásáról. 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
1./Jelen testületi ülésre beterjesztet 20/2010.(XII05.) önkormányzati rendelettel 
szabályozásra került „A költségvetés és zárszámadás előterjesztéshez kapcsolódó 
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározása”melynek elkészítését az ÁSZ 
előírta.  
2./Jelen testületi ülés vagyonrendelete módosításáról szóló előterjesztésben 
teszünk eleget.  A Vagyonrendelet módosítása a Képviselő-testület 2010. 
december 21-i ülésén szerepel.  
   - követelésről lemondás eseteinek és módjainak szabályzási követelményének, 
   - vagyon tulajdonjoga ingyenes átruházása, átengedése módjának szabályozása 
  - önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedésére vonatkozó 
szabályozásnak, 
 - nagy értékű szerződések és önkormányzati céljellegű támogatások honlapon 
történő közzététele szabályozásának.  
3./ A költségvetésből céljelleggel juttatott összegek és azok felhasználásáról szóló 
szabályzatot a jegyző kiadta. A 2010. évről szóló elszámolásoknál már alkalmazni 
kívánjuk.  

 
A vagyonrendelet módosítása a 2010. december 21-i ülésen a 25/2010.(XII.30.) 
önkormányzati rendelettel megtörtént, amelyben   
-követelésről lemondás eseteinek és módjainak szabályzási követelményének, 
-vagyon tulajdonjoga ingyenes átruházása, átengedése módjának szabályozása     
önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedésére vonatkozó     
szabályozásnak, nagy értékű szerződések és önkormányzati céljellegű támogatások honlapon 
történő közzététele szabályozásának tettünk eleget. 
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- Elkészült a belő kontroll rendszer szabályozása, a jegyző a szabályzatot 
kiadta. 

- Az ÁSZ által a meg nem valósult feladatok között szerepel „OKM rendelet 
alapján a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának 
felhasználása dokumentált  legyen és a támogatás felhasználásáról 
elkülönítetten nyilvántartás álljon rendelkezésre.” 
Az elkülönített nyilvántartás és a  dokumentáció a 2010. évre vonatkozóan 
az oktatási referens anyagaiban megtalálható. 

 
 
Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint 
Jegyző beszámolására 2011. június 30. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 

(1)
 jelölés= a 263/2010.(XI.30.) Kt határozat  alapján módosítva 

 
Megjegyzés:  

- a vastagon szedett keretbe foglalt szövegezés a 262/2010.(XI.30.) KT határozattal 
került elfogadásra. 

- a félkövér betűvel szedett keretbe foglalt szövegezés a 13/2011.(II.01.) KT határozattal 
került elfogadásra 

 
 
 

22.  Állattartási rendelet módosítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
A Mezőgazdasági Bizottság a 4. § (1) bekezdésére tett javaslatot, miszerint a „város teljes 
közigazgatási területén” szövegrész a „város védett övezetében” szövegrészre változzon. 
Keresztes Lajos: Javasolta, hogy a rendelete 8 §-a (2) bekezdésében meghatározott türelmi 
idő ne két év legyen, hanem a feltételek biztosítására a 2011. december 31-e időpontot 
határozzák meg.  
 
Ezt a javaslatot a Képviselő-testület 7 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta.  
 
Jákli János: A rendelet-tervezet 6. § (5) pontjára  azt a javaslatot tette, hogy a bejelentésen 
„illetve” szó helyett  „vagy” szó legyen, mert nem mindegy, hogy a bejelentése illetve az eb 
nyakörvén is fel kell tüntetni a kapott nyilvántartási számot, vagy csak egyik helyen. 
 
Keresztes Lajos polgármester az elhangzott 3 javasolt változtatással megszavaztatta a 
rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
az állattartásról szóló 1/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

23. Dr. Palkó Ágnes háziorvos kérelme a rendelő felújításához, bővítéséhez 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  

Lajkó Andor: Részletesen elmondta az előterjesztésben leírtakat. 

Keresztes Lajos: Ennek a javaslatnak kb. 400 ezer forint az anyagi vonzata.  

Dr. Süveges Árpádné: Az Egészségügyi Bizottság foglalkozott a témával, kérte a Bizottság a 
Testületet, hogy anyagi lehetőségei birtokában döntsön . 

A határozati javaslathoz hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta 
a javaslatot.  

Keresztes Lajos polgármester megállapította a szavazás eredményét, a határozati javaslat 
elfogadását 4 fő képviselő támogatta 4 fő képviselő nem. A témában nem született döntés.  

Dr. Süveges Árpádné: Dr. Palkó Ágnes részéről felmerült, átadná a feladatát az 
önkormányzatnak, melyhez feladat átadási – átvállalási szerződést kellene módosítani. Erre 
vonatkozóan az volt a bizottság véleménye, hogy ilyen egyedi elbírálásban nem kíván 
részesíteni senkit, feladat átvételt olyan módon tudna elképzelni, ha minden orvos kivétel 
nélkül átjönne az Egészségházba, egy helyen üzemelne minden orvosi rendelő forgó 
rendszerben. Ebben a formában úgy gondolja a bizottság semmiféle feladat átvételre nem 
jogosult.  

Takács Zoltán: A Paksi orvosi ügyeletben úgy tudja nagy változások lesznek. El kell majd 
gondolkodnunk az itteni orvosi ellátáson. 

 

 

24. Dunaföldvár Mentőállomás mentőautóinak felszereléséhez támogatás kérése 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Egészségügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja. Ha tudnánk, hogy a mi mentőautónk valamilyen felszerelést 
kapna akkor támogatná, de hogy a közös kalapba adják a pénzt azt nem.  
 
Kiss Lajos Csaba: Azt kellene kitalálni, hogy valamilyen más módon tudnánk-e segíteni a 
mentőseinknek. Itt élnek a településünkön, fontos a feladatuk. Úgy tudja május 8-án mentős 
nap lesz az állomás környékén, ahol a munkájukat,tevékenységüket a lakosság megtekintheti, 



42 
 

megismerheti. Egyeztetés után önkormányzatunk is megpróbálhat segíteni, akár 
számlanyitással, vagy más módon forrásokat szerezni.  
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslatot szavaztatta meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem tud 
támogatást nyújtani a dunaföldvári mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek 
megvásárlásához, tekintettel arra, hogy az önkormányzat forráshiánnyal küzd és hitelfelvételi 
korlátját is elérte.  
Határidő: Országos Mentőszolgálat Alapítvány tájékoztatására: 2011. április 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

25. Kórházi Felügyelő Tanácsba történő delegálás 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett  található.  
 
Jákli János képviselő e napirendi pontján nem volt jelen, jelen van 6 fő képviselő és a 
polgármester 
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
Mivel hozzászólás nem volt, megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
 

95/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szent Pantaleon 
Kórház Nonprofit Kft. kórházi felügyelő tanács tagjai sorába dr. Süveges Árpádné (Lakcíme: 
7020 Dunaföldvár, Templom u. 42.) önkormányzati képviselőt delegálja. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

26. Fekete János  Dunaföldvár, Reiter köz 22. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
A határozati javaslat 2. pontját tette fel szavazásra.  
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Más javaslat nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

96/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem vásárolja meg Fekete János 
7020, Dunaföldvár, Reiter köz 22. szám alatti lakos tulajdonában lévő dunaföldvári 3197 
hrsz-ú, 1575 m2 területű Dunaföldvár, Iskola u. 2. szám alatti lakóházas ingatlant.  
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

27. Horváthné Virág Andrea Dunaföldvár, Előszállási u. 29. szám alatti lakos 
ingatlanvásárlási kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
Elmondta, a Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az ingatlanvásárlási kérelmet, javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy utasítsa el a kérelmet. 
 
Jákli János: Egyetértett azzal, hogy ne adják el az ingatlant, főleg ne ezen az áron.  
 
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat 2. pontjáról szavaztatott. 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  
 

97/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  eladásra nem jelöli ki Horváthné 
Virág Andrea 7020 Dunaföldvár, Előszállási u. 29. szám alatti lakos részére a dunaföldvári 
7713/1 hrsz-ú, 3531 m2 területű, 10,42 AK értékű, szőlő művelési ágú ingatlant. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

28. Németh József Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 14. szám alatti lakos kérelme 
szőlőprés elhelyezésére közterületen (Mély út) 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.  
Mivel hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
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A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

98/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja 
Németh József Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 14. szám alatti lakos részére, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező dunaföldvári 220 hrsz-ú közterületen (Dunaföldvár, Mély 
u.) szőlőprést elhelyezzen. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

29. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-21. szám alatti általános iskolaudvar és 
csapadékvíz elvezetés kialakítása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Széles János képviselő e napirendi pont tárgyalásakor nem volt jelen, jelen van 6 fő 
képviselő és a polgármester. 
 
Lajkó Andor: Részletesen ismertette az előterjesztést.  
 
Horváth Zsolt: Erre az egész munkára kb. 18 millió forint áll rendelkezésre, ebbe bele kell 
férni. 
 
Jákli János: Szabad pénzünk marad 2.661 e forint,  amelyből kell a közmű kiváltást fedezni, 
a tető javítást és a tűzfal megerősítést.  
 
Lajkó Andor: Ez a három tétel az összegbe belefér. 
 
Takács Zoltán: Mekkora a labdafogó háló magassága? 
 
Lajkó Andor:  4,5 méter. 
 
Keresztes Lajos: Ma délben a RÉDVÁR Kft. vezetője egy módosított ajánlatot juttatott el 
hozzám.  Megkérdezem Jegyző Asszonyt , ezt az ajánlatot figyelembe lehet-e venni a 
pályázatok elbírálásánál? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Mivel az ajánlat határidő után érkezett, nem lehet figyelembe venni. 
 
Jákli  János: A határozati javaslat nem foglalkozik a különbözet összegével, nem kellene 
nevesíteni? Javasolta, írják bele a határozatba. 
 
Ezt a javaslatot a képviselők egyhangúlag támogatták. 
 
Keresztes Lajos polgármester ezzel a kiegészítéssel szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
 

99/2011.(IV.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz a „Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 19-21. szám alatti általános iskolaudvar és csapadékvíz elvezetés 
kialakítása” tárgyú beruházás megvalósítására a 2011. évi költségvetésben elfogadott és 
felhasználható 20 076 e Ft keretösszeg terhéig az alábbi vállalkozókkal köt szerződést. 
 
SPR TERRA 2006 Kft-vel (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) az iskolaudvar és 
csapadékvíz elvezetés kialakítására. Szerződéses összeg: bruttó 13 373 749.- Ft 
Közműkiváltások és szakfelügyelet biztosítása pótmunkaként kerül elszámolásra tényleges 
összeggel. 
 
Kun Jánossal (7020 Dunaföldvár, Kéri u. 15.) a labdafogó háló elkészítésére. 
Szerződéses összeg: bruttó 2 706 875.- Ft 
 
GMZ Tervező és Kivitelező Kft-vel (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) a tervezői 
művezetés és műszaki ellenőrzés elvégzésére. 
Szerződéses összeg: bruttó 535 000.- Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére.   
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a felhasználható keretösszeg terhéig az ingatlan 
szomszédságában lévő Kossuth L. u. 17. szám alatti rendőrségi ingatlant leválasztó kerítés 
megépítését, illetve a törmelék elszállítását és engedélyezi további munkák a rendőrségi 
épület tűzfalának megerősítését és tetőjavítását.  
 
Határidő: 2011. május 15. szerződések megkötése, munkaterület átadás-átvétele 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Széles János visszajött az ülésre, a jelen  van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

30. Egyebek 
 

� Keresztes Lajos: 2011. április 11-én a Hivatal munkatársaival, a tervező cég, illetve 
kivitelező cég munkatársaival terepbejárást tartottak  a Ságvári  E. –Kereszt utca 
csapadékvíz elvezetési építési munkáival kapcsolatban.,  a lakossági felvetéseket és 
panaszokat  vizsgálva. 
 
Lajkó Andor: Részletesen elmondta a koordinációs megbeszélésről készült 
jegyzőkönyvben foglaltakat.  
 A gyalogoskorláttal kapcsolatos állásfoglalását a tervező a jövő héten tudja 
megküldeni.  
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Jákli János: Mi van akkor, ha a rácsnak a beépítése olyan összegbe kerül, hogy nem 
tudja a város felvállalni?  
 
Keresztes Lajos: Ha lesz konkrét költségvetés, tájékoztatni fogja a Testületet és 
megpróbálnak tárgyalni az Alisca Bau-val.  
 
Lajkó Andor: Van olyan tétel, aminél csökken a bekerülési költség. A pályázaton 
belül van bizonyos összeg, ami átcsoportosítható. 
 
Horváth Zsolt: A Széles csapás tele van hordva, betonnal és törmelékkel.  Ezt  ki 
horda oda, fizet-e érte valamit az igénybe vett közterület után?  Mi lesz ezekkel az 
odahordott elemekkel? 
Amikor elkészül egy szakasz, meg lehet-e követelni a műszaki ellenőrtől, hogy 
bemérési jegyzőkönyvet is prezentáljon.  
A pangó vizek kialakulásakor fontos lenne.  
 
Lajkó Andor: A kivitelező szerződésében un. depo helyeket kell biztosítania az 
önkormányzatnak. A betontörmelék csak ideiglenesen van ott tárolva, el fogják 
szállítani.  
A műszaki ellenőr csak az átadás-átvételről vesz fel jegyzőkönyvet. Megvalósulási 
terv fog készülni az egész szakaszról, melyet a kivitelezőnek kell elkészítenie.  
Ha valahol megáll a víz, azt a kivitelezőnek kell javítania.  
 
Széles János: Nem papíron kell harcolni, hanem ténylegesen.  
 
Takács Zoltán: Mitől lett mélyebb az árok a kelleténél, miért maradt 40 cm föld. 
Miért kell a rézsűt megcsinálni?  Bármilyen mély az árok, lejtést akkor is kell csinálni. 
Mi történt itt? 
 
Lajkó Andor: Egy kb. 50 m-es árokszakaszról tud.  A tervezőtől kellene 
megkérdezni. Vannak persze műszaki adottságok, a befogadó szintekhez igazodni 
kell.  

 
� Keresztes Lajos: A múlt heti Pénzügyi Bizottsági ülésen Bölcske polgármestere 

megkereste Dunaföldvárt, hogy járuljon hozzá a Bölcskén létező bűzprobléma 
megoldásához. A Paksi Vízmű Kft. munkatársa és a madocsai polgármester is eljött a 
megbeszélésre.  A tervek szerint 40-42 milliós beruházás lenne önmagában ez a 
munka, Dunaföldvárnak  52 %-os részesedése  van ebben a konzorciumban,  ezért  kb. 
20-21 millió forint lenne a városunkra eső rész. A dunaföldvári Testület részleteiben 
nem kívánt foglalkozni a témával, mert nem hozott a paksi és a madocsai polgármester 
sem  konkrétan kidolgozott számokat. Csak becsült összegek, tervek  hangzottak el,  
finanszírozási lehetőségekről beszéltek, de nem volt levezetve pontosan mire 
gondoltak , Dunaföldvárnak ez mennyibe kerülne, hogyan jelenne meg ez a szennyvíz 
díjban. Erre a kérdésre még vissza fognak térni, hiszen a bölcskei polgármester azt 
mondta, neki június 30-ig már a pályázaton nyert összegről is el kellene számolnia. 
 
Takács Zoltán: Elmondta, sokszor megfordul Bölcskén, de még soha nem érzett bűzt. 
Ahol kanyart vesz a szennyvízcsatorna, ott lehet némi bűzhatás.  Hogy a kiviteli tervek 
miért úgy készültek, hogy a falun keresztül menjen a szennyvíz, ez a kérdés. 



47 
 

 
Széles János: Azt javasolta, Dunaföldvár, mint többségi tulajdonos közölje, hogy 
egyetért a mű kiigazításával, nyitottak a hálózat bővítésére,  hozzájárulnak a központi 
műhöz való becsatlakozáshoz, de mindezt Bölcske költségére, ő ehhez nem szavaz 
meg egy fillért sem.  
Horváth Zsolt: Ha készülne új üzemeltetési szerződés, kardinális kérdés melyik 
végátemelő kihez és milyen finanszírozásban tartozik. Addig amíg nem látjuk, hogy 
mindez mennyi pénzből építhető meg, addig nem  tudnak dönteni.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Jó egyezségi alap lenne, hogy akkor támogatjuk a beruházás 
megvalósulását, ha mi üzemeltethetjük a tisztítótelepet.  Ezzel a bölcskeiek és a 
madocsaiak is jól járnának, ugyanis a dunaföldvári vízműnek a  központi költsége 
korántsem akkora, mint a paksi vízműnek a központi költsége, amit  évek óta nem 
tudunk ellenőrizni. A dunaföldvári Vízmű is alkalmas ilyen kivitelezési munkák 
megvalósítására, úgyhogy szóba jöhet, mint a kivitelezés véghezvivője. Beszélhetnek 
erről komolyan.  
 
Keresztes Lajos: Ha megérkeznek értékelhető anyagok, akkor a Testületet és a 
lakosságot is tájékoztatni fogja. 

 
� Lajkó Andor: Egyre nagyobb probléma, hogy Dunaföldváron a zártkertekben 

aránylag kis parcellákat beültetnek kis facsemetékkel, jellemzően akáccal. Ennek az  
eljárásában megjelent az erdészeti hatóság, aki megkeresi a Polgármesteri Hivatalt 
akkor, ha valami erdőtelepítésre kér engedélyt. Nekünk nyilatkoznunk kell, hogy az 
építési szabályzat szerint az a telepítés megfelel-e a rendezési tervnek vagy azzal 
ellentétes. Nyilatkozatainknak megfelelően már több erdőtelepítési kérelmet elutasított 
az erdőfelügyelet. Több esetben eljárást is indítottak zártkerti tulajdonosok ellen. Sok 
esetben még kérelmet sem nyújtottak be, hanem betelepítettek engedély nélkül 
területeket. A probléma az, hogy ezek az akácosok évek múlva elárnyékolják a 
mellettük lévő kisebb telkeket.  

 
� Kiss Lajos Csaba: Elmondta, főleg télen a gyümölcsös szigetben, főleg  a 

fakitermelés és annak beszállítása miatt járhatatlanok az utak. Kéri a műszaki iroda 
munkatársait, hogy legalább a saját érdekünkben keressenek valami megoldást az utak 
rendbe tételére, mert, ha így marad, akár terepjáróval is járhatatlanok maradnak. 

 
Széles János: Szóvá tette, hogy a képviselő társa nem szavazta meg a mezőőri járulék 
emeléséről szóló rendelet-tervezetet, ami pontosan a célból történne, hogy ezeket a 
rossz állapotú mezőgazdasági utakat a többletbevételből rendbe lehessen tenni. 
 
Kiss Lajos Csaba: Azért nem szavazta meg, mert úgy gondolja, van egy határa 
annak, amivel az embereket még terhelni lehet. 

 
� Kiss Lajos Csaba: Az Alsó Révben Méhes Miklós a télen fát termelt ki más 

területéről, többek között önkormányzati területről is. Tisztázni kellene, Méhes 
Miklósnak van-e ott területe, van-e ott joga  munkálkodni. Ha lenne építési 
engedélye, akkor a szomszéd területek tulajdonosait értesíteni kellene.  Lassan már 
nem lesz fa azon a részen, nem lesz partfal.  Komoly dolgok vannak ott, akár a 
rendőrséggel is fel lehet venni a kapcsolatot.  
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Lajkó Andor: A mezőőr, aki ezen a területen jár,  ő tapasztalta ezt a tevékenységet 
még a télen, rendőrségi feljelentés is történt. Több személye ellen indult rendőrségi 
eljárás. A magánszemély helyett a önkormányzat nem tud feljelentést tenni, azt a 
magánszemélynek kell.  

 
� Dr. Süveges Árpádné: Petrovics Józsefné főigazgató az Oktatási bizottság ülésén 

elmondta, a piros iskolából át fognak járni gyerekek az új iskolába ebédelni, ami 
közlekedési problémákat vet fel.  
Volt már példa arra, hogy rendőri jelenlét mellett az autós kikerülte az úton  éppen 
átvonuló gyermekcsoportot. Addig amíg nem történik valami baleset, kell tenni 
valamit.  
 
Takács Zoltán: Az iskola főbejáratánál meg kellene szüntetni a parkolási 
lehetőséget, mert  életveszélyes amikor az iskola belső udvarából jönnek ki autóval és 
az ott parkoló autóktól nem látnak ki, ott idő kérdése, hogy mikor lesz baleset.  
 
Keresztes Lajos: A műszaki irodával megnézik, mit lehet tenni.  

 
� Keresztes Lajos: Elmondta, kiírásra került egy olyan pályázat, ami viszonylag jónak 

tűnik, 90 %-os támogatással lehet belterületi csapadékvíz elvezetésre pályázni. Május 
15-től lehet beadni a pályázatot. 4-4,5 millió forint lenne a terv és a hatástanulmányok 
elkészítése. A Városfejlesztési Bizottságon az a javaslat hangzott el, hogy 
mindenképpen szükséges lenne e bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság, illetve 
minden képviselő meghívása egy együttes ülésre a témában. Tisztázni szükséges 
melyek legyenek azok a gócpontok, amiket ebből az összegből meg tudnak valósítani. 
A pályázatot minél előbb be kellene adni.  

 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester a nyilvános ülést 
20,30 órakor bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

                       Keresztes Lajos    Bárdos Lászlóné dr. 
                         polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:   
 
 

Kiss Lajos Csaba  
képviselő 
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