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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 
Száma: 932-12/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én (Szerdán) 14:00 
órakor megtartott soros üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagyterme 
 
Jelen vannak: 
Keresztes Lajos polgármester 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Széles János képviselő 
Takács Zoltán képviselő 
Tóth István  képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Keresztes Lajos: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
Horváth Zsolt képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik. 
 
 
Keresztes Lajos polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntötte Dr. András 
Ferencné nyugdíjas pedagógust. Átadta részére a Szegedi Tudományegyetem által 
adományozott „Arany diplomát”. 
 
Keresztes Lajos polgármester: A jegyzőkönyv vezetésére Barina Gyuláné köztisztviselőt, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Jákli Viktor képviselőt kérte fel.  
 
Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:  

- vegyék napirendre 13. pontként: a „DBM-MONI Pedagógiai Programjának 
felülvizsgálatához szakértő igénybevétele” című előterjesztést. 

- 14. sz. napirendi pontként vegyék fel: „Hír Tibor (7030 Paks, Kishegyi u. 10/CIII/10.) 
kérelme Dfvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan bérbevételére”című előtejeresztést.  

- 25. napirendi pontként vegyék fel: „Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés 
támogatása” című előterjesztést.  

- Szó lesz kerékpárút építési pályázati lehetőségről, 
- Tájékoztatást ad a Ságvári E. u -Kereszt úti csapadékvíz elvezetés munkáiról, 
- Szó lesz a zalaegerszegi Sargeant Kft. bitumentároló telep ügyéről, 
- Tájékoztatás lesz a vár tulajdonjogával kapcsolatban felmerült kérdésekről. 
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Jákli Viktor: Szeretné, ha az „Egyebek” között szó esne a kanális árok állapotáról. 
 
Jákli János: A város több pontján elhelyezett hulladékgyűjtők állapota tarthatatlan. 
Beszéljenek erről.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezető, a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az alábbi napirendet.  
 

1. Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság külsős tagjának lemondása, új tag 
megválasztása 
Előadó: Keresztes  Lajos polgármester 

 
2. Beszámoló  a lejárt határidejű Képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 
3. DIT Nonprofit Kft. beszámolója 2010. évi munkájáról 

Előadó: Ráthgéber Lászlóné ügyvezető 
 

4. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2010. évi munkájáról 
Előadó: Varga Lajos ügyvezető 

 
5. DDIF Zrt. beszámolója 2010. évi munkájáról 
     Előadó: Viczai János vezérigazgató 

 
6. Dunaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények 
     kivezetéséről illetve eladásáról 

            Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

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

 
8. Iskolai körzethatárok meghatározása 

(Az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló 
14/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása) 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 
9. A szakképzésben és az alapfokú művészeti oktatásban fizetendő költségtérítés és 

térítési díj megállapítás szabályairól szóló 11/2009.(VI.01.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 
10. Nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. nevelési évben/tanévben indítható 

csoportjai/osztályai számának meghatározása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

11. A maximális osztály, csoport létszámtól való eltérés engedélyezése a D-B-M 
Mikrotérségi Oktatási-Nevelési Intézményben a 2011/2012. tanévre 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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12. Döntés a D-B-M MONI létszámkeretének 1 fő részmunkaidős gondnoki 
álláshellyel történő bővítéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
13. D-B-M MONI Pedagógiai Programjának felülvizsgálatához szakértő 

igénybevétele 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
14. Hír Tibor (7030 Paks, Kishelyi u. 10/C.III/10.) kérelme Dfvár, Rákóczi u. 8. 

szám alatti ingatlan bérbevételére 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

15. Alpolgármester megválasztása 
      Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
16. A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Központ kérelme 

takarítói munkakörök módosítására vonatkozóan 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
17. Javaslat a 2011. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 

felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
18. Beszámoló a Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
19. Döntés a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás nevében Dunaföldvár Város Önkormányzata gesztorönkormányzat 
részéről indítandó közbeszerzési eljárásról a TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázat 
keretében informatikai eszközök beszerzésére a Madocsai Általános Iskola 
számára  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
20. Pannónia Ethanol Zrt. szolgalmi jog bejegyzési kérelme 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

21. Dunaföldvár Város kül- és belterületi vízrendezése tárgyában beérkezett 
tervezői ajánlatok elbírálása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
22. DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése 

tárgyú pályázat benyújtásához a megvalósíthatósági tanulmány készítőjének 
kiválasztása  
(kül- és belterületi vízrendezés) 

               Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

23. Klein Ádám 7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 25. szám alatti lakos ingatlan 
felajánlása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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24. Dunaföldvár területén forgalmi korlátozások bevezetése 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

25. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
26. Szlobodnyik László kérelme elvi hozzájárulás iránt a Dunaföldvár – Solt közötti 

kerékpárút megvalósításához 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester  

 
27. 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. Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság külsős tagjának lemondása, új tag 
megválasztása 
Előadó: Keresztes  Lajos polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett találhatók. 
 
Keresztes Lajos: Elmondta, dr. Orbán Zsuzsannát az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi 
Bizottság külsős tagját Dunaújváros aljegyzőjévé nevezték ki. Dr. Orbán Zsuzsanna írásban 
kérte bizottsági tagságának megszüntetését. Csatolta hozzájáruló nyilatkozatát lemondásának 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  
A Bizottság új külsős tagjának dr. Gál Brigitta ügyvédnőt kérték fel, aki vállalta a jelölést.  
 
Megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

106/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Orbán 

Zsuzsanna Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság külsős tagságáról való 
lemondását. 

2. Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság külsős tagjának 2011. május 25-től 
dr. Gál Brigitta (sz. Dunaújváros, 1980. május 28. an: Horváth Mária) Dunaföldvár, 
Kodály Z. u. 27. szám alatti lakost megválasztja.  

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 

Csatolásra került dr. Gál Brigitta nyilatkozata a nyilvános ülés megtartására vonatkozóan. 
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Keresztes Lajos előolvasta az eskü szövegét. 
Dr. Gál Brigitta letette az esküt.  
 
Esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Tóth István: A 202/2010.(IX.21.) határozat kapcsán megkérdezte, lehet tudni miért nem 
létesült játszótér az Iskola utcában? 
 
Keresztes Lajos: Mert a játszótérre ajánlatot tevő nem kereste hónapok óta az 
Önkormányzatot. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, első körben az Iskola úti játszóteret kivették a játszóterek 
közül, mert az állapota nem felelt meg az előírásoknak. Lakossági kezdeményezésre jött elő a 
téma, ezért egy mási Képviselő-testületi határozatban vissza lett helyezve a játszóterek közé a 
játszótér. Nem tud róla, hogy valamilyen kezdeményezés lenne az ügyben.  
 
Más hozzászólás az előterjesztéshez nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta 
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

107/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
153/2010.(VI.29.), 202/2010.(IX.21.),203/2010.(IX.21.),  
217/2010.(X.12.),254/2010.(XI.30.), 261/2010.(XI.30.), 267/2010.(XI.30.), 
297/2010.(XII.21.)269/2010.(XI.30.),272/2010.(XI.30.),273/2010.(XI.30.), 
290/2010.(XII.21.), 5/2011.(II.01.),10/2011.(II.01.),11/2011.(II.01.),14/2011.(II.01.) 
20/2011.(II.01.),53/2011.(III.08.), 24/2011.(II.01.), 23/2011.(II.01.), 88/2011.(IV.19.) 
27/2011.(II.01.), 28/2011.(II.01.), 34/2011.(II.08.), 44/2011.(III.08.),48/2011.(III.08.),49/2011.(III.08.) 
91/2011.(IV.19.), 50/2011.(III.08.),90/2011.(IV.19.),51/2011.(III.08.), 
56/2011.(III.08.),57/2011.(III.08.),58/2011.(III.08.),59/2011.(II.08.), 
62/2011.(III.08.),63/2011.(III.08.),65/2011.(III.08.),66/2011.(III.08.), 
76/2011.(IV.19.),77/2011.(IV.19.),78/2011.(IV.1.),85/2011.(IV.19.),86/2011.(IV.19.), 
89/2011.(IV.19.),94/2011.(IV.19.),95/2011.(IV.19.),96/2011.(IV.19.),97/2011.(IV.19.), 
100/2011.(IV.19.), 101/2011.(IV.19.), és a 102/2011.(IV.19.) határozatokról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
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3. DIT Nonprofit Kft. beszámolója 2010. évi munkájáról 

Előadó: Ráthgéber Lászlóné ügyvezető 
 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett találhatók.  
 
Ráthgéber Lászlóné ügyvezető: Ismertette beszámolója főbb irányszámait.  
 
Tóth István: Elmondta, a Felügyelő Bizottsági ülésen felvetett, 2008-ban az 
Önkormányzattól kapott 6 millió forint kölcsön visszafizetésére vonatkozóan a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen az ügyvezető asszony választ adott.  
A Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadta.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Keresztes Lajos polgármester kérte az ügyvezető asszonyt, adjon tájékoztatást a társasházi 
perekről. 
 
Ráthgéber Lászlóné: Május 4-én volt tárgyalás, melyet elnapolt a bíró június 8-ára. A 
bíróság bekérte az építési naplókat. Az alperestől és a felperestől is kért adatokat. A 42-es 
társasház pere megy tovább. A 70 lakásos perben nem volt semmiféle meghallgatás. 
Felfüggesztették a pereskedést. 
 
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról 
szavaztatott. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
Az alábbi határozat született:  
 

108/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló 
Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg- és  eredmény 
kimutatását, valamint közhasznúsági jelentését megismerte, azt 179.966 e Ft. mérleg 
főösszeggel és 348 e Ft. adózott eredménnyel  elfogadja.  

Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
  
 

4. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2010. évi munkájáról 
Előadó: Varga Lajos ügyvezető 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Varga Lajos ügyvezető: Elmondta beszámolója főbb irányszámait. Mérleg szerinti 
nyereségük a képzett céltartaléktól minuszossá vált, ennek ellenére eredményesen 
gazdálkodtak, a számlákat ki tudták fizetni. 2011. évben a működésüket várhatóan biztosítani 
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tudják. Vannak azért félelmeik is, mivel a lakossági kintlévőségek folyamatosan emelkednek. 
A fizetési hajlandóság negatív irányba halad. 
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottsági ülésen részletesen tárgyalták a cég pénzügyi helyzetét. 
Most fordult elő először, hogy figyelem felhívó könyvvizsgálói jelentést kapott a cég, mivel 2 
cég a Paksi Vízmű Kft. és a Dunavíz Kft. között elszámolási vita van. Ha a kérdés nem 
rendeződik békés úton vélelmezhető, hogy peresített követeléssé alakul át az ügy. 
Amennyiben a Vízmű Kft. a vízmű szerkezetet május 31-éig  a végátemelőben nem cseréli ki, 
abban az esetben köteleztük a Dunavíz Kft-t a cserére.  
Részletesen foglalkoztak a szolgáltatásból eredő peres ügyekkel. A cég rendelkezik 
vagyonbiztosítással. 
Az igénybe vett szolgáltatások ki nem egyenlítésével kapcsolatban elmondta, a vizet nem 
lehet elzárni azok elől sem, akik nem fizetnek. Jelezte, próbaperek indulnak a nem fizetőkkel 
szemben. 
Ha likviditási problémák adódnának, abban az esetben az Önkormányzatnak kell helyt állnia.  
A beszámolót a Felügyelő Bizottság is és a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. Folyamatos, negyedéves tájékoztatást kérnek a cég helyzetéről, a 
perekről. 
 
Keresztes Lajos: Elmondta még, a Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy javasolja a 
Barota-pusztai számla, akár részletekben történő kifizetését is.  
 
Keresztes Lajos a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a képviselőket. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testült 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót.  
 
Az alábbi döntés született: 
 

109/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló  
DUNAVÍZ  Víz és Csatornamű  Kft. 2010. évi mérlegét és eredmény kimutatását megismerte, 
azt 127. 358 e Ft. mérleg főösszeggel és - 2559 e Ft. adózott eredménnyel  elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

5. DDIF Zrt. beszámolója 2010. évi munkájáról 
     Előadó: Viczai János vezérigazgató 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett találhatók.  
 
Viczai János vezérigazgató: A mérleg A oldala 3. pontjánál elírás van, kérte ezt javítsák.  
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Elmondta, a bevételek elmaradtak a várakozáshoz képest. A beszámolóból látni lehet, hogy az 
igénybe vett szolgáltatásnál és az energiánál jelentős megtakarítása volt a Zrt-nek, melyet 
nagy odafigyeléssel sikerült elérni.  
A KEOP-os pályázat sorsa ha pozitívra fordul, várható, hogy a Zrt. későbbi működésében a 
kiadási oldalt csökkenteni tudják. 
A társaságnál a jegyzett tőke aránya a számviteli törvényben előírtakhoz képest rossz 
irányban változott. Ezen változtatni kellene. Megkérte Jankó Zoltán könyvvizsgálót, 
ismertesse a lehetőségeket.  
 
Jankó Zoltán a cég könyvvizsgálója: Elmondta, a Társaság bevételei nem fedezik a 
kiadásokat, ezért veszteség képződött. A saját tőke a jegyzett tőke mértéke alá csökkent. 
Figyelem felhívó megjegyzést még nem tettek a könyvvizsgálói jelentésben, mert még nem 
érte el azt a határt, melyet a törvény előír. Javasolja a Testületnek, orvosolja a problémát.  
Jelenleg a saját tőke 5,7 e forinttal alatta van a jegyzett tőkének. Év közben is már történt 9,2 
millió forintos tulajdonosi hitel elengedés, amely ugyanezt a veszteséget hivatott csökkenteni. 
Ennek ellenére keletkezett 11 millió forintos veszteség és fennáll az 5,7 millió forint is.  
Egyik módja ennek orvoslására a tagi hitel további elengedése.  Jelenleg 17 millió forint tagi 
hitel van a társaságban, melyet a tulajdonos illetékmentesen elengedhet.  
Másik lehetőség lehet a társaság tulajdonosai részéről pótbefizetés elrendelése. 
Lehetőség van még a tárgyi eszközök érték helyesbítésére, melyet független értékbecslővel 
kell elkészíttetni, amely plusz kiadást jelent. 
A társaságnál meglévő tagi hitelből lehet átsorolni lekötött tagi hitel terhére. 
Ezeket a variációkat figyelembe véve további tagi hitel elengedést javasolta.  
 
Kiss Lajos Csaba: A Felügyelő Bizottsági ülésen azt kérték az ügyvezetőtől, hogy a 
könyvvizsgálóval együtt dolgozzák ki ezeket a javaslatokat. Felhívták a figyelmet a veszteség 
csökkentésére.  
A KEOPOS pályázat tervét a tervező átdolgozta, talán lesz lehetőség kevesebb önerő 
biztosítására.  
A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  
 
Keresztes Lajos: Most döntsenek a veszteség kompenzálásáról vagy ráérnek a következő 
ülésen? 
 
Jankó Zoltán könyvvizsgáló: Elmondta, ráérnek a következő ülésen, nem olyan mértékű a 
veszteség, hogy azonnal kelljen dönteni. 
 
Jákli János: Maga részéről a tagi hitel elengedését javasolja, így helyre áll a jegyzett tőke és 
a saját tőke egyensúlya. 
Foglalkozott a Pénzügyi Bizottság az elnyert pályázattal is. Foglalkoztak több alternatívával, 
de erről kidolgozás után beszéljenek. 
A beszámolót a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.  
 
A beszámolóhoz több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester annak 
elfogadásáról szavaztatott. 
 
Megállapította a szavazás eredményét, miszerint a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót.  
 
Az alábbi határozat született: 
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110/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló 
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 2010. évi mérlegét és eredmény kimutatását 
megismerte, azt 127.915 e Ft. mérleg főösszeggel és – 2.401 e Ft. adózott eredménnyel 
elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

6. Dunaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények 
Kivezetéséről, illetve eladásáról 

            Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta, a szóban forgó részvényeinket szeretnénk a könyvekben 
rendbe tenni, ezért utána néztek. Az OTP-től azt a választ kapták, hogy a 83 e forint OTP 
részvény a különböző hirdetmények kapcsán elveszett, ezért azt ki kell a követelésekből 
vezetni. 
Az E-on részvények tekintetében azt a választ kapták, hogy a könyv szerinti  értékben történő 
eladását kivitelezhetjük, melyre a Képviselő-testület felhatalmazására van szükség.  
 
Széles János: Véleménye szerint az E-on részvényeket nem kellene eladni. Várjanak vele.  
 
Keresztes Lajos az alábbi határozati javaslatról szavaztatott: 
 
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő OTP részvény 83 e Ft. könyv 
szerinti értékének kivezetéséről dönt. 
 
2. Az E-ON részvényt költségekkel csökkentett könyv szerinti értékben értékesíti. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

111/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő OTP részvény 83 e Ft. könyv 
szerinti értékének kivezetéséről dönt. 
 
2. Az E-ON részvényt költségekkel csökkentett könyv szerinti értékben értékesíti. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
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7. D-B-M MONI Alapító Okiratának módosítása 
      Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Petrovics Józsefné a DBM-MONI főigazgatója: Ismertette az előterjesztést.  
Kérte a határozati javaslat elfogadását.  
 
Széles János elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek.  
 
Jákli János: Az időszakos gyermekfelügyeletet hogyan képzeli el a Bölcsőde? 
 
Petrovics Józsefné főigazgató: Ha van a bölcsődének szabad kapacitása, a szülő, ha dolga 
van valahol, térítési díj ellenében beadhatja pár órára a gyereket, játszanak, foglalkoznak vele. 
Inkább a téli időszakban lesz erre lehetőség.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született:  

112/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

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

I. Az alapító okirat 11. pontja a „A többcélú közös igazgatású közoktatási 
intézmény tagintézményei, telephelyei, tagozatok” alábbira változik: 

 
Tagintézmények, telephelyek: 
 
Bölcsőde Tagintézmény:    

    7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u.19-23 B. 
 

Eszterlánc Óvoda Tagintézmény:                        
                                   7020  Dunaföldvár, Jókai u. 5-7.   
              7020 Dunaföldvár, József tér 9.    

            7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7.    
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4.   

 
Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény  



 11 

 7020 Dunaföldvár, Templom u. 32.  - általános iskolai oktatás  
   (alsó tagozat) 
 7020 Dunaföldvár, Püspök u. 1.   - általános iskolai oktatás  

(alsó tagozat)  
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23. A -  általános iskolai  

oktatás  
             (alsó és felső tagozat, 
gyógypedagógiai osztályok) 

 
    7020 Dunaföldvár, Jókai u. 4.     - Tornacsarnok 
 
 
Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 

 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. – alapfokú művészetoktatás: 
-     zeneművészeti, 
- szín- és bábművészeti, 
-     táncművészet, 
- képző- és iparművészeti ágban. 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény: 
 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.     - gimnázium  
 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.   - szakiskola, speciális szakiskola 
    7020  Dunaföldvár, Templom u. 4.     – szakiskolai oktatás 
  7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4.   – szakiskolai oktatás 
 
Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény: 
                                   7025  Bölcske, Paksi u. 18.      - általános iskolai oktatás  
                                                                                                (1--8. évfolyam ) 

                                                                                                 Sportcsarnok      
 7025 Bölcske, Paksi utca 21. - óvoda  
 
 
Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény:    
                                  7026 Madocsa, Paksi u. 19.                   - óvoda 
 
Madocsai Általános Iskola Tagintézmény: 
                                  7026 Madocsa, Kossuth L. u. 2.  - általános iskolai oktatás 
                                                                                              (1-8. évfolyam) 
  
 

II. A 12. 1. pont „ A bölcsőde állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” 
kiegészül: 

„ …időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport indítása.” – mondatrésszel. 
 
A 12. 2. d) pont az alábbiak szerint módosul (művészeti ágak és tanszakok bekezdés): 
 

Zeneművészeti ágban a tanszakok:  
a) Klasszikus zene: 

- fafúvós tanszak: furulya, fuvola 
- rézfúvós tanszak: trombita 
- akkordikus tanszak: harmonika, gitár 
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- billentyűs tanszak: zongora 
- vonós tanszak: hegedű, brácsa 
- zeneismereti tanszak: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, 

zenetörténet-zeneirodalom 
- kamarazene tanszak: kamarazene, kórus 
 

b) Elektronikus zene: 
- Billentyűs tanszak: szintetizátor – keyboard 

c) Népzene: 
- vokális tanszak: népi ének 

 
Szín- és bábművészeti ág: 

- színjáték tanszak 
 
Táncművészeti ág: 

- néptánc tanszak 
 
 
Képző- és iparművészeti ág: 

- képzőművészeti tanszak. 
 

A 12. pont i) „Bölcsődei, óvodai, iskolai évfolyamok, osztályok száma 
tagozatonként” változásai: 
 
Változik a telephely, felvehető maximális tanulólétszám: 
Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény                   
Az intézményegységbe felvehető maximális tanuló létszám 900 fő.                                                                
 

Tanévenként, évfolyamonként indítható 4 osztály     
alsó tagozat          16 osztály 
felső tagozat         16 osztály 
 

  Gyógypedagógia osztályok: 
 tanévenként, évfolyamonként  indítható       1 osztály    

alsó tagozat         2 osztály 
felső tagozat        2 osztály 
 

Alsó tagozat  
Dunaföldvár, Püspök u. 1. 180 
Dunaföldvár, Templom u. 32. 160 
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23. A 110 
Felső tagozat:  
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23. A 390 

Gyógypedagógiai osztályok (alsó, felső)  

Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23. A 60 
 
 
Kikerül a következő bekezdés: 
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Sajátos nevelési igényű, tanulásban/értelmileg akadályozott tanulók tanterve alapján tanuló 
iskolai osztályokba, felvehető maximális tanulólétszám 70 fő (1-8. évfolyam).             
  

tanévenként indítható       1 osztály     
 alsó tagozat         4 osztály 

 
felső tagozat        4 osztály 
      

 
 Változik a  maximálisan felvehető tanulólétszám, kiegészül a képzőművészeti évfolyammal: 

Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe (0-12. évfolyam) felvehető 
maximális tanulólétszám 150 fő.  

 
 
 
 
 
 
Képző- és iparművészeti ág: 
 tanévenként  1 évfolyam 
 
Változik a „Szakiskolai évfolyamok, osztályok száma” bekezdésnél a telephely: 

Dunaföldvár, Templom utca 9.  
Szakiskola 140 
Speciális Szakiskola 75 

 
Módosul Kegyes József Általános Iskola és Óvoda bekezdésnél az iskolai telephely rész az alábbiak szerint: 
 

Bölcske, Paksi u. 18. 
 

287 

 
Változik  Madocsai Általános Iskola Tagintézmény az iskolai telephely rész az alábbiak szerint: 
 
 

Madocsa, Kossuth u. 2.  
 

160 

 
 
Határidő: 2011. 05. 31. 

Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

  
 

8. Iskolai körzethatárok meghatározása 
(Az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló 
14/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása) 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.   
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság megvitatta az előterjesztést, azt elfogadásra 
javasolja.  
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A beíratásnál tudomása szerint a szülők részéről nincsen a körzethatárokkal probléma. 
Kérte a rendelet-módosítás elfogadását.  
 
Takács Zoltán: A vidéki tanulóknál hogyan állapítják meg a körzethatárt? 
 
Petrovics Józsefné főigazgató: Szabad iskola választás van. Amennyiben az intézménynek 
van még szabad kapacitása, felvehet más településről is tanulókat.  
 
Más hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztett 
rendelet-tervezetet. 
 
Megállapította a szavazás eredményét, miszerint a Képviselő-testület 7 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló 
14/2009. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 90 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § 
(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
  
1. § Az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló 
14/2009.(VII. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Képviselő-testület fenntartásában álló 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola keretében működő: 
a) Eszterlánc Óvoda Tagintézmény - Dunaföldvár 

Telephelyek:     7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5-7. 
7020 Dunaföldvár, József tér 9. 

  7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7. 
  7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. és a  

b) Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény – Dunaföldvár 
Telephelyek:     7020 Dunaföldvár, Templom utca 32. 
  7020 Dunaföldvár, Püspök utca 1. 
  7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19.-23/A. 
tagintézményekre.” 

 
 
2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„3. § Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a D-B-M MONI 
Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény általános iskolai felvételi körzetét az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
a) 1. számú általános iskolai körzet: Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény – 
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Dunaföldvár, Templom utca 32.-alsó tagozat- 6-os számú főút Duna felöli Keleti oldalán 
lévő területek: 
Ady Endre utca, Aradi köz, Arany János utca, Alsó Bölcske utca, Alsó Burgundia, Alsó 
Kálvária, Alsó Öreghegy, Alsó- rév út, Alsó Tó, Attila utca, Bánom völgy, Bánomka utca, 
Béke tér, Belső Bölcske utca, Belső Kertek köze, Bercsényi utca, Béri Balogh Ádám utca, 
Beszédes sor, Bezerédj utca, Csaba utca, Csaba sor, Deák tér, Derecskei utca, Dézsma sor, 
Diós, Duna utca, Előszállási út 14-39 és 2-54, Ezerjó utca, Fehérvári utca, Felső Bölcske 
utca, Felső Burgundia, Felsőfok, Felső Kálvária, Felső Kiskuti köz, Felső Öreghegy, 
Flórián utca, Füzes sor, Gábor Pál utca, Györki sor, Hajdúles, Homokai sor, Hősök tere, 
Hunyadi sor, Ifjúság tér, Ilona utca, Itató, János hegy, Jókai utca, József tér, József utca, 
József kertsor, Kadarka utca, Kenderföldi út, Kéri út 1-17 és 2-20, Kinizsi utca, Korvin 
utca, Kossuth tér, Kossuth Lajos utca, Közép Burgundia, Kristály köz, Külső Kertek köze, 
Külső Bölcskei út, Május 1 utca, Mély út, Mészáros utca, Móricz Zsigmond utca, 
Nagyhegy, Olajmalom köz, Paksi utca 2-62 és 1-77,  Piripócs, Pentelei út, Petőfi utca, 
Puskás utca, Rákóczi utca, Rátkay köz, Reiter köz, Rizling utca, Sziget köz, Sóház utca, 
Solti út, Somos-hegy, Széchenyi utca, Szőlőskertek útja, Tabán, Tamás István utca, 
Tamankó, Tavasz utca, Temető sor, Templom hegy, Templom utca, Tó utca, Tójárás, 
Toldi tér, Tóth völgy, Vak Bottyán tér, Váralja, Várdomb utca, Vilmos puszta, Virág utca, 
Vörösmarty utca, Zrínyi köz. 
 
b) 2. számú általános iskolai körzet: Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény – 
Dunaföldvár, Püspök utca 1.-alsó tagozat- a 6-os számú főút Nyugat felöli oldalán lévő 
területek: 
Alsó Homokerdő, Anna-hegy, Antal-hegy, Árpád utca, Baross dűlő, Baross utca, Barota 
köz, Barota puszta, Batthyány sor, Bethlen köz, Csáki köz, Damjanich utca, Dankó Pista 
utca, Dobó utca, Dózsa György utca, Előszállási út  41-79. és: 56-84., Erkel Ferenc utca, 
Erzsébet utca, Felső Homokerdő,  Gyula hegy, Hámán Kató utca, Hunyadi park, Hunyadi 
tér, Irinyi János utca, Iskola utca, Jobbágyősök útja, József hegy, Katona József utca, 
Kereszt utca, Kéri út 19-105. és  22-104., Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Közép 
Homokerdő, Külső Kéri út, Külső Paksi utca, Külső Téglaház utca, Liszt Ferenc utca, 
Magdolna utca, Magyar köz, Magyar László utca, Major köz, Matild major, Mednyánszky 
utca, Mezei köz, Móra Ferenc utca, Mozsola, Munkácsy Mihály utca, Paksi utca: 79-105. 
és 64-104., Pince köz, Pipacs utca, Püspök utca, Radnóti utca, Rózsa Ferenc utca, Ságvári 
Endre utca, Sallai Imre utca, Sárgaház, Szent István utca, Szent László utca, Szondi utca, 
Táncsics Mihály utca, Új vermek sor, Váci Mihály utca, Vadász utca, Vágóhíd utca, Vasút 
utca, Vermek sora, Völgy utca. 

 
c)  Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény -7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos 
utca 19.-23/A 

ca) Dunaföldvár teljes közigazgatási területe - felső tagozat 
cb) A 6-os számú főút Duna felöli Keleti oldalán lévő a) pont szerinti területek  
- alsó tagozat 
cc) Dunaföldvár teljes közigazgatási területe és Dunaföldvár vonzáskörzete (Tolna, 
Fejér, Bács-Kiskun megye) - alsó-felső tagozat a tanulásban és értelmileg 
akadályozottak tanterve alapján tanuló osztályok vonatkozásában.”    

 
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 5. napon lép hatályba. 
 
 
Dunaföldvár, 2011. május 25. 
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   Keresztes Lajos        Bárdos Lászlóné dr. 
     polgármester        címzetes főjegyző 

 
 
Záradék: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. május 31. 
 
      Bárdos Lászlóné dr. 
       címzetes főjegyző 
 
A rendelet aláírt példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 
 

9. A szakképzésben és az alapfokú művészeti oktatásban fizetendő költségtérítés és 
térítési díj megállapítás szabályairól szóló 11/2009.(VI.01.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Petrovics Józsefné főigazgató: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra 
javasolja. 
Elmondta még, szeretnének táblázatot készíteni a Képviselő-testületnek, amiből átlátható, 
hogy melyik területnek a finanszírozás milyen. 
 
Kiss Lajos Csaba: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a másodszakmákra nincs állami 
támogatás. Az ilyen tanuló képzését a dunaföldvári Önkormányzat saját forrásából 
finanszírozza, ehhez egy fillér állami támogatás nem jön. Érdemes lenne végig gondolni, 
megéri-e nekünk, van- e értelme ennek a képzésnek?  
 
Csizmadiáné Mihalovics Magdolna: Ha van egy képesítése a tanulónak, akkor 
megcsinálhatja a minősítő képzést. Második szakmának az a szakma számit, amelyik a tanuló 
alapszakmájához nem kötődik. 
 
Petrovics Józsefné: Az tény, hogy aki másodszakmás, az után állami támogatást nem 
kapunk.  
 
Keresztes Lajos az előterjesztett rendelet-tervezetet tette fel szavazásra.  
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Megállapította a szavazás eredményét, miszerint 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
rendelet született: 
 

Dunaföldvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
17/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a szakképzésben és az alapfokú  művészeti oktatásban fizetendő 
költségtérítés és térítési díj megállapítás szabályairól szóló 

11/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                             

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102 § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
  
1. § A  szakképzésben és az alapfokú  művészeti oktatásban fizetendő költségtérítés és térítési 
díj megállapítás szabályairól szóló 11/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az újonnan belépő tanuló az első félévre az egy főre jutó kiadások összegének (2010. 
évben 361.571.-Ft) 20%-át fizeti meg térítési díjként. Az újonnan belépő tanuló a második 
félévtől illetve valamennyi további tanuló az előző félév tanulmányi eredményének 
függvényében a térítési díjat differenciáltan az alábbi összegben fizeti meg:   
 
Tanulmányi eredmény Térítési díj mértéke %-ban Térítési díj összege Ft/fő/év 
Jeles(4.51- 5,00) 15 54.000.- 
Jó (4,1- 4,5) 17,5 63.000.- 
Közepes (3,51- 4,0) 20 72.300.- 
Elégséges(2,0-3,5) 25 90.400.- 
Évismétlés esetén 25  90.400.- 
2. vagy további évismétlés 
esetén 

50 180.800.- 

„ 
 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzata az alapfokú művészetoktatási intézményben a 
zenei előképzőbe belépő tanulók tandíját 13.700.- Ft/fő/év összegben állapítja meg és a 
tanulmányi eredmény alapján a térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg az egy 
tanulóra jutó  költség ( 2010. évben 236.950.- Ft ) alapján: 
 
Tanulmányi eredmény 18 év alatti tanulók 18 év feletti tanulók 

Jeles (5) 5,8 %   13 700 Ft/fő/év 17,3 % 41.000 Ft/fő/év 
Jó (4) 8,1 %   19 200 Ft/fő/év 23,1 % 54.700 Ft/fő/év 

Közepes (3) 10,4 %   24.600 Ft/fő/év 28,9 % 68.500 Ft/fő/év 
„ 

 3. § A Rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. § (4) Szociális helyzet alapján –amennyiben a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb 
összegének (2011. évben : 28.500.- Ft / hó)  kétszeres összegét a szülő  írásbeli 
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kérelmére – a főigazgató a tanulmányi eredménytől függetlenül a tandíjat az (3) 
bekezdésben foglaltaktól eltérően a minimális 10.500.- Ft /fő/ év összegben 
határozhatja  meg.” 

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 5. napon lép hatályba. 
 
Dunaföldvár, 2011. május 25. 
 
 

   Keresztes Lajos        Bárdos Lászlóné dr. 
     polgármester        címzetes főjegyző 

Záradék: 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2011. május 31. 
      Bárdos Lászlóné dr. 
       címzetes főjegyző 
 
A rendelet aláírt példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

Megérkezett az ülésre Horváth Zsolt képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
 

10. Nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. nevelési évben/tanévben indítható 
csoportjai/osztályai számának meghatározása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Petrovics Józsefné: Részletesen ismertette az előterjesztett anyagot.  
Elmondta még, bíztak abban, hogy megváltozik az SNI-s kódoknak a megítélése. 
Pillanatnyilag a gyógypedagógiai tagozaton az elsős és a második évfolyamos tanuló nincs, 
tehát kódot sem kaptak. SNI-s tanuló van bőven a normál tagozatos gyerekek között 
integráltan oktatva, de ezt a kódot pillanatnyilag nem adják a gyerekeknek.  
 
Keresztes Lajos: A napközis csoport indítása jár-e anyagi következményekkel? 
 
Petrovics Józsefné: Mivel csak 2 gyógypedagógiai csoport lesz, szabadul fel egy kolléganő, 
aki el tudja vinni ezt a napközis csoportot. A törvény szerint, ha igény van rá, a napközis 
csoport indítása a fenntartónak alapfeladata. A munkatárs munkabére a költségvetésben benne 
van. Plusz embert nem kell felvenni.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a javaslatokat. 
Elmondta még, hogy azok a gyerekek, akik nem kapnak kódot, még léteznek, oktatni kell 
őket. Elgondolkodtató, jó-e az, hogy ezek a gyerekek be vannak téve a normál osztályokba?  
Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik nem tudnak versenyezni, lépést tartani a mai kor 
követelményeivel? Hosszabb távon jó-e, hogy nem részesülnek gyógypedagógiai oktatásban?  
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Bizottság. 
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Jákli Viktor: A napközis osztály indítását messzemenőkig támogatja. Sok a hátrányos 
helyzetű gyermek, akivel a szülők otthon nem foglalkoznak, vagy nem tudnak foglalkozni. 
Ezek a gyerekek pedagógus irányítása mellett jól fel tudnak készülni a következő napra.  
A szakértői bizottság munkájával kapcsolatban kérdezte, mi lenne, ha a paksi szakértői 
bizottság eddigi munkáját megköszönve egy másik megyében próbálkoznának, mivel a paksi 
szakértői bizottság „ítéli halálra” a dunaföldvári gyógypedagógiai képzést. Másik megyében 
hátha más kódrendszerrel dolgoznak a szakemberek.  
 
Széles János: Volt már rá példa, hogy valamelyik oktatási intézményből eltanácsoltak 
gyerekeket? 
 
Petrovics Józsefné: Eltanácsolni gyerekeket igazából az általános iskolában nem lehet. 
Fegyelmi eljárás megindítására van lehetőség. A szakiskolában volt eltanácsolás.  
 
Elmondta még, nem tudja van-e arra mód, hogy más megyében vizsgáltassák a gyerekeket.  
 
Keresztes Lajos: Jákli Viktor képviselő felvetését a következő kistérségi ülésen jelezni 
fogják.  
 
Jákli Viktor: Nem a mi gyerekeinkkel és nem a mi pedagógusainkkal van probléma, a 
szakértői bizottságot kell lecserélni. 
 
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester az előterjesztés szerinti határozat-
tervezetet szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot.  
Az alábbi határozat született:  
 

113/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó -, megtárgyalta a nevelési-oktatási 
intézmények 2010.  szeptember 1-től induló csoportjai/osztályai számának meghatározásáról szóló előterjesztést. 
D-B-M MONI főigazgatója javaslata alapján,  az alábbiak szerint engedélyezi a 2011/2012. tanévben indítandó 
bölcsődei,  óvodai csoportok és  iskolai osztályok indítását: 

I. 

Dunaföldvár 

Bölcsőde Tagintézmény: 
                                                         Csoport                              Várható létszám 
                                                         4 csoport                                     48 fő 
                                                             1 csoport létszáma átlagosan 12 fő 

Csoport Várható létszám 
1. csoport 8 fő 
2. csoport 12 fő 
3. csoport 14 fő 
4. csoport 14 fő 

                         
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény                                                                        
Csoport: 13     Várható létszám: 297 fő  Várható létszám+SNI: 301fő 
 
                                         1 csoport létszáma átlagosan 23,15 fő 
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Telephely Csoport Várható létszám +SNI Várható létszám + SNI 
Jókai u. 4 csoport 97 fő + 2 SNI 99 fő 

 kis csoport 24 fő  24 fő 
 vegyes csoport 25 fő  25 fő 
 vegyes csoport 24 fő + 1 SNI 25 fő 
 vegyes csoport 24 fő + 1 SNI 25 fő 

József tér 3 csoport 73 fő  73 fő 
 kis csoport 25 fő  25 fő 
 középső csoport 25 fő  25 fő 
 nagy csoport 23 fő  23 fő 

Iskola u. 3 csoport 66 fő +1 SNI 67 fő 
 kis csoport 22 fő  22 fő 
 középső csoport 23 fő  23 fő 
 nagy csoport 21 fő +1 SNI 22 fő 

Kossuth L. u. 3 csoport 61 fő +1 SNI 62 fő 
 vegyes csoport 20 fő  20 fő 
 vegyes csoport 20 fő +1 SNI 21 fő 
 vegyes csoport 21 fő  21 fő 

 
2012. január 1-je után + 7 fővel (előfelvételis) emelkedik a létszám. 

Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény       
Osztály: 28 osztály           Várható létszám: 611 fő       Várható létszám+ SNI+ BTM: 706 fő 
                                                                          

Évfolyam Osztály Várható létszám +SNI +BTM Várható létszám +SNI +BTM 
1. évfolyam 4 osztály 89 fő +2 BTM 91 fő 

 1.a 22 fő +1 BTM 23 fő 
 1.b 22 fő  22 fő 

 1.c 22 fő +1 BTM 23 fő 
 1.d 23 fő  23 fő 

2. évfolyam 3 osztály 74 fő +4 SNI +1 BTM 79 fő 
 2.a 25 fő +1 SNI 26 fő 
 2.b 22 fő +2 SNI +1 BTM 25 fő 
 2.c 27 fő +1 SNI 28 fő** 

3. évfolyam 3 osztály 74 fő +2 SNI +14 BTM 90 fő 
 3.a 24 fő +6 BTM 30 fő** 
 3.b 24 fő +2 SNI +4 BTM 30 fő** 
 3.c 26 fő +4 BTM 30 fő** 

4. évfolyam 4 osztály 86 fő +1 SNI +19 BTM 106 fő 
 4.a 24 fő  +3 BTM 27 fő** 
 4.b 24 fő +1 SNI +2 BTM 27 fő** 
 4.c 17 fő +9 BTM 26 fő 
 4.d 21 fő +5 BTM 26 fő 

5. évfolyam 4 osztály 86 fő +3 SNI +8 BTM 97 fő 
 5.a 20 fő +1 SNI +2 BTM 23 fő 
 5.b 23 fő +1 SNI +1 BTM 25 fő 
 5.c 21 fő +1 SNI +3 BTM 25 fő 
 5.d 22 fő + 2 BTM 24 fő 

6. évfolyam 4 osztály 85 fő +4 SNI +14 BTM 103 fő 
 6.a 20 fő +1 SNI +5 BTM 26 fő 
 6.b 22 fő +1 SNI +2 BTM 25 fő 
 6.c 21 fő +2 SNI +3 BTM 26 fő 
 6.d 22 fő +4 BTM 26 fő 

7. évfolyam 3 osztály 58 fő +1 SNI+10 BTM 69 fő 
 7.a 17 fő +5 BTM 22 fő 
 7.b 20 fő +1 SNI  21 fő 
 7.c 21 fő + 5 BTM 26 fő 
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8. évfolyam 3 osztály 59 fő +6 SNI +6 BTM 71 fő 
 8.a 19 fő +5 SNI +4 BTM 28 fő 
 8.b 19 fő +2 BTM 21 fő 
 8.c 21 fő +1 SNI 22 fő 

 
Napközis csoport: a 2011/2012-es tanévtől 5.-6. osztályos tanulóknak 1 napközis csoport (30 fő)  
 
A gyógypedagógiai osztályok: 
 Osztály:   2 osztály     Várható létszám:  24  fő     Várható létszám+SNI: 52  fő 
                                                          
 
 

Csoport Várható létszám + SNI Várható létszám+ SNI 
1. csoport 10 fő +1 IMB (1 fő 

magántanuló) 
21 fő 

2. csoport 13 fő +3 IMB (2 fő 
magántanuló) 

31 fő** 

                    
Napközis csoport: a 2011/2012-es tanévben 1 napközis csoport                                     
 
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény 
       Gimnázium  osztály :     11 osztály         Várható létszám:  320 fő   Várható létszám:      340 fő 
                                                                               

Évfolyam Osztály Várható létszám + SNI + BTM Várható létszám +SNI +BTM 
7. évfolyam 1 osztály 32 fő +1* SNI 34 fő** 
8. évfolyam 1 osztály 34 fő +3 BTM 37 fő** 
9. évfolyam 2 osztály 59 fő  59 fő 
 9.a 27 fő  27 fő 
 9.b 32 fő  32 fő 
10. évfolyam 3 osztály 87 fő +5 BTM 91 fő 
 10.a  25 fő  25 fő 
 10.b 23 fő +2 BTM 25 fő 
 10.c 39 fő +3 BTM 41 fő** 
11. évfolyam 2 osztály 54 fő +3* SNI +1 BTM 61 fő 
 11.a 29 fő +1*SNI+1 BTM 32 fő 
 11.b 25 fő +2*SNI 29 fő 
12. évfolyam 2 osztály 54 fő +1* SNI +2 BTM 58 fő 
 12.a 34 fő +2 BTM 36 fő** 
 12.b 20 fő +1* SNI 22 fő 

 
 
 
 Szakiskola  osztály: 3 osztály      Várható létszám:  84  fő       Várható létszám+SNI:   97 fő                                                                            
 

Évfolyam Várható létszám + SNI+ BTM Várható létszám + SNI 
11. évfolyam 37 fő +5 fő 42 fő 

Szerkezetlakatos 12 fő +2 fő 14 fő 
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 10 fő +2 fő 12 fő 

Hegesztő 7 fő +1 fő 8 fő 
Női szabó 8 fő  8 fő 

12. évfolyam 22 fő +2 fő 24 fő 
Panziós, falusi vendéglátó 9 fő +1 fő 10 fő 

Szerkezetlakatos 5 fő +1 fő 6 fő 
Hegesztő 8 fő  8 fő 

13. évfolyam 13 fő +3 fő 16 fő 
Szerkezetlakatos 13 fő +3 fő 16 fő 
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Speciális szakiskola 
Osztály: 3 osztály         Várható létszám: 31 fő         Várható létszám+ SNI: 62 fő                 
 
 

Évfolyam Várható létszám + SNI Várható létszám + SNI 
9. évfolyam 10 fő +10 fő  20 fő 

11. évfolyam 11 fő +11 fő 22 fő 
Szállodai szobaasszony 6 fő +6 fő 12 fő 

Parkgondozó 5 fő +5 fő 10 fő 
12. évfolyam 1 fő +1 fő 2 fő 

Szerkezetlakatos 1 fő +1 fő 2 fő 
13. évfolyam 9 fő +9 fő 18 fő 

Szerkezetlakatos 2 fő +2 fő 4 fő 
Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 7 fő +7 fő 14 fő 

 
 
 
Bölcske 

Kegyes József  Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény:   

 
          Óvoda                        
 Csoport:  4 csoport               Várható létszám:  81 fő                             Várható létszám+SNI:  82 
 
 

1 csoport létszáma átlagosan 20,5 fő 
 

Csoport Várható létszám + SNI Várható létszám + SNI 
1. csoport 19 fő  19 fő 
2. csoport 24 fő  24 fő 
3. csoport 20 fő +1 SNI 21 fő 
4. csoport 18 fő  18 fő 

 
 

          Általános iskola   

Osztály: 10 osztály + 1 napközis csoport          Várható létszám: 200 fő        Várható létszám+SNI+BTM:  
227 fő   
                     
                                             

Évfolyam Osztály Várható létszám + SNI + BTM Várható létszám + SNI + BTM 
1. évfolyam 1 osztály 20 fő + 2 SNI 22 fő 
2. évfolyam 1 osztály 23 fő + 1SNI +1 BTM 25 fő 
3. évfolyam 2 osztály 33 fő +1 SNI +5 BTM 39 fő 

 3.a 14 fő +1 SNI + 4 BTM 19 fő 
 3.b 19 fő + 1 BTM 20 fő 

4. évfolyam 1 osztály 25 fő +2 SNI +2 BTM 29 fő** 
5. évfolyam 1 osztály 25 fő +1 SNI +3 BTM 29 fő 
6. évfolyam 1 osztály 17 fő +2 BTM 19 fő 
7. évfolyam 1 osztály 22 fő +1 SNI +1 BTM 24 fő 
8. évfolyam 2 osztály 35 fő +2 SNI +3 BTM 40 fő 

 8.a 17 fő +1 SNI +1 BTM 19 fő 
 8.b 18 fő +1 SNI +2 BTM 21 fő 

 
Napközis csoport: a 2011/2012-es tanévben 4.-5. évfolyam tanulóinak 1 napközis csoport 
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Madocsa                            
 Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény    
     
 Csoport: 3 csoport     Várható létszám:  66 fő   Várható létszám + SNI: 68 fő 
       1 csoport létszáma átlagosan : 22 fő  (22,3 fő) 

 
1 csoport létszáma átlagosan 22,66 fő 

 
Csoport Várható létszám + SNI Várható létszám + SNI 

1. csoport 23 fő  23 fő 
2. csoport 21 fő + 1 SNI 22 fő 
3. csoport 22 fő +1 SNI 23 fő 

 
 
 

Madocsai Általános Iskola Tagintézmény                     
  Osztály: 8 osztály + 2 napközis csoport + 1 tanulószoba 
 Várható létszám: 131 fő        Várható létszám+ SNI+ BTM: 152 fő 
                                                                    

Évfolyam Osztály Várható létszám +SNI +BTM Várható létszám +SNI +BTM 
1. évfolyam 1 osztály 15 fő  15 fő 
2. évfolyam 1 osztály 20 fő +1 SNI+5 BTM 26 fő 
3. évfolyam 1 osztály 15 fő +1 SNI 16 fő 
4. évfolyam 1 osztály 13 fő +5 BTM 18 fő 
5. évfolyam 1 osztály 15 fő +1 BTM 16 fő 
6. évfolyam 1 osztály 16 fő +3 BTM 19 fő 
7. évfolyam 1 osztály 16 fő +1 SNI 17 fő 
8. évfolyam 1 osztály 21 fő +4 BTM 25 fő 

 
Napközis csoport: a 2011/2012-es tanévben alsó tagozaton 2 napközis csoport 
Tanulószobás csoport: a 2011/2012-es tanévben felső tagozaton 1 tanulószobás csoport 
 
 
 
D-B-M MONI Csoportok/Osztályok Várható létszám Várható 

létszám+SNI+BTM 

Óvodák: 20 csoport 444 fő 451 fő 

Átlaglétszám:  22. 2 fő 22.55 fő 

Általános iskolák: 46 osztály+ 2 gyp. 
osztály 

942 fő+24 fő=966 
fő 

1085 fő+52 
fő=1137 fő 

Alsó tagozat 23 osztály 487 fő 556 fő 

Átlaglétszám:   21.17 fő 24.17 fő 

Felső tagozat 23osztály  455 fő  529 fő 

Átlaglétszám:  19.78 fő 23 fő 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola 11 osztály 320  fő 340 fő 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola 6  osztály 103 fő 144 fő 

Napközis csoportok száma  4 + 1 gyp. csoport   

Tanulószoba 1 csoport   
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Összesen: 20 óvodai csoport, 65 
iskolai osztály, 5 
napközis csoport, 1 
tanulószobai csoport 

  

    

Bölcsőde: 4 csoport 48 fő 48 fő 

 
 
II.  
D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola 9. évfolyamára a várható létszám az alábbi: 
 

9. évfolyam 12 fő +3 fő 15 fő 
 
A 2011/2012. tanévben a szakiskola 9. évfolyamán osztály indítása a jelentkezők alacsony száma miatt nem 
javasolt. 
A fenti indítandó osztályok között sem szerepel.  
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Keresztes Lajos   Petrovics Józsefné 
 polgármester  főigazgató 
 
 

 
11. A maximális osztály, csoport létszámtól való eltérés engedélyezése a D-B-M 

Mikrotérségi Oktatási-Nevelési Intézményben a 2011/2012. tanévre 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Petrovics Józsefné: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Keresztes Lajos polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavaztatta meg.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 

114/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó -, megtárgyalta 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola a 2011. szeptemberétől indítható 
óvodai, iskolai osztályok létszámaira vonatkozó előterjesztést. 
A képviselő-testület az iskolai maximális osztálylétszámok túllépésére vonatokozó engedélyt 
megadja a 2011/12. tanévre alábbiak szerint: 

Dunaföldvár:  
                       Beszédes József Általános Iskola: 7 osztály 
                       Magyar László Gimnázium és Szakiskola: 4 osztály 
 
 

Osztály megnevezése Fő  2-es szorzó 3-as szorzó Létszám Max. feletti 
Beszédes József      
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Általános Iskola 
2. c 27 fő + SNI  28 fő 2 fő/ 7.69 % 
3. a 22 fő + 6 BTM  30 fő 4 fő/ 15 % 
3. b 24 fő + 4 BTM + 2 

SNI 
 30 fő 4 fő/ 15 % 

3. c 24 fő + 4 BTM  30 fő 4 fő/ 15 % 
4. a 24 fő + 3 BTM  27 fő 1 fő/ 3.86% 
4. b 24 fő +1 SNI+ 2 BTM  27 fő 1 fő/ 3.86% 
gyógypedagógiai 
osztály 

     

2. csoport 14 fő  11 fő/F70 3 fő: +3 
IMBI (2 fő 
magántanuló) 

31fő 1 fő/ 3.86% 

 
Csoport megnevezése fő 2-es szorzó 3-as szorzó Létszám  Max. feletti 
MLG és Szakiskola      
7.  32 fő +1 SNI  34 fő 4 fő/ 13 % 
8.  34 fő +3 BTM  37 fő 7 fő  23 % 
10. c 39 fő +3 BTM  41 fő 6 fő 17 % 
12. a  34 fő +2 BTM  36 fő 1 fő 2.86 % 
 
 
Bölcske:  
               Kegyes József Általános Iskola 1 osztály 
 

Csoport megnevezése Fő 2-es szorzó 3-as szorzó Létszám Max. 
feletti 

Kegyes József Általános 
Iskola 

     

4. évfolyam 25 fő +2 SNI+2 
BTM 

 29 fő 3 fő/ 
11.54 % 

 
 
Határidő: 2011. augusztus 31.    
Felelős:  Keresztes Lajos                                                  

   polgármester 
   
 

12. Döntés a D-B-M MONI létszámkeretének 1 fő részmunkaidős gondnoki 
álláshellyel történő bővítéséről 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés jegyzőkönyv mellett található.  
 
Petrovics Józsefné: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Jákli János: Kiszámolták, hogy a részmunkaidős keretre jutó hozzájárulásba is belefér? 
 
Petrovics Józsefné: Igen belefér a keretbe. 
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Keresztes Lajos polgármester  megszavaztatta a határozati javaslat A változatát. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

115/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Szakiskola közalkalmazotti munkaköreit áttekintette az alábbi döntést hozta: 

2011. június 01-től a költségvetési rendelet 4. sz. mellékletében rögzített Kegyes József 
Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 32 fő 
teljes munkaidős engedélyezett létszáma megtartása mellett 1 fő részmunkaidős gondnoki 
álláshelyet hoz létre.   

A létszámváltozást a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell 
vezetni. 

 A létszámnövekedésből eredő többletköltségeket Bölcske Község Önkormányzatának Kép- 
 viselő-testülete biztosítja. 
 
Határidő: 2011.06.30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Széles János elhagyta az üléstermet, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

13. D-B-M MONI Pedagógiai Programjának felülvizsgálatához szakértő 
igénybevétele 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Petrovics Józsefné: Elmondta, megváltozott az alapfokú művészeti oktatási intézménynek a 
követelmény rendszere, amit szeptember 1-től felmenő rendszerben be kell vezetni, ami azt 
jelenti, hogy 12 év alatt fog majd az új követelményrendszer keresztül futni. Az induló 
csoportoknál szeptembertől be kell vezetni. Ezt a részt szakértetni kell. Őt már megkereste 
egy budapesti szakértő, hogy elvégezné a munkát. A Pedagógiai programot a Testületnek jóvá 
kell hagynia. Bármikor lehet szakértetni, akár az egészet.  Információja szerint a Programnak 
csak a művészetoktatási részét kell szakértetni.  
 
Jákli János: Szerinte Boda Zoltán ajánlata elfogadható és az ajánlatok közül a legkedvezőbb. 
 
Keresztes Lajos polgármester az alábbi határozati javaslatot szavaztatta meg: 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó – megtárgyalta 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola módosított Pedagógiai Programjának 
felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést és a következő döntést hozta: 
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a.) A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikortérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Művészetoktatási 
Tagintézményének  módosított Pedagógiai Programjának elfogadása előtt közoktatási 
szakértőt kér fel a véleményezésre és biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

b) A felülvizsgálat elvégzésével Boda Zoltán (7132 Tolna, Kápolna lakótelep 68.) 
közoktatási szakértőt bízza meg.  

Határidő: 2011. május 31.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot, az 
alábbi határozat született: 

116/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó – megtárgyalta 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola  módosított Pedagógiai Programjának 
felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

a.) A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikortérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Művészetoktatási 
Tagintézményének  módosított Pedagógiai Programjának elfogadása előtt közoktatási 
szakértőt kér fel a véleményezésre és biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

b) A felülvizsgálat elvégzésével Boda Zoltán (7132 Tolna, Kápolna lakótelep 68.) 
közoktatási szakértőt bízza meg.  

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

14. Hír Tibor (7030 Paks, Kishelyi u. 10/C.III/10.) kérelme Dfvár, Rákóczi u. 8. 
szám alatti ingatlan bérbevételére 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság praktikus okok miatt úgy döntött, mivel ez az 
egyetlen épület, amely forgalomképes lehet, nem javasolta a bérbeadást. Elgondolkodtató, 
hogy amíg mi spórolgatunk az oktatási rendszerünkben, addig jönnek cégek és minden féle 
oktatási tevékenységet behoznának, amire igény van. A saját iskolánk versenyképessége 
megőrzése érdekében sem javasolta a Bizottság az ingatlan bérbe adását.  
 
Jákli János: Egyetértett a kérelem elutasításával. Hacsak a város nem kényszerül olyan 
helyzetbe, addig ne adjuk el az ingatlant, licitálás útján se hirdessük meg.  
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Tóth István: Próbáljanak meg olyan beruházót keresni, aki hasznosítani tudja. Szabjanak 
meg a bérbeadásra maximális határidőt, hogy az állagromlás ne álljon fenn. Az ingatlan 
hasznosítását teljes egészében ne vessék el.  
 
Takács Zoltán: Ha ezzel az épülettel nem kezdünk semmit, az állaga csak romlik. Az eladást 
ő sem támogatja.  
 
Keresztes Lajos: Azt javasolta, szavazzanak a határozati javaslat B. változat 1./ pontjáról. A 
Pénzügyi Bizottság dolgozzon ki egy elképzelést a Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan 
hasznosítására. 
 
A határozati javaslat B változat 1./ pontját tette fel szavazásra. 
Kimondta a határozatot, miszerint a Képviselő-testült 9 igen egyhangú szavazattal a kérelme 
elutasította.  
 
Az alábbi határozat született: 

117/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott, hogy Hír Tibor 
7030 Paks Kishegyi u. 10/C.III/10. szám alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonát képező 
Dunaföldvár Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: a kérelmező értesítésére 2011. május 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 

 
15. Alpolgármester megválasztása 
      Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Javaslatot tett az alpolgármester személyére és szavazatszámláló bizottságra 
az előterjesztésnek megfelelően. 
 
Elhagyta az üléstermet Dr. Süveges Árpádné képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Megszavaztatta a szavazatszámláló bizottságra tett javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

118/2011.(V.25.) 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 
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Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
Keresztes Lajos polgármester a titkos szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendelet el. 
 
Szünet után: 
 
Tóth István az alpolgármester választást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság elnöke: 
Elmondta, a szavazatszámláló bizottság elvégezte munkáját. 9 érvényes leadott szavazat volt, 
5 fő képviselő nem támogatta, 4 fő képviselő támogatta Takács Zoltán képviselő 
alpolgármesterré választását.  
 
Az alábbi határozat született: 

119/2011.(V.25.) 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 nyilvános ülés tartásához hozzájáruló nyilatkozatok, valamint a titkos szavazásról készült 
jegyzőkönyv e jegyzőkönyvhöz csatolva megtalálhatók. 
 
Dr. Süveges Árpádné visszajött az ülésre, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.  
 
 

16. A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Központ kérelme 
takarítói munkakörök módosítására vonatkozóan 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Elmondta az előterjesztésben leírtakat.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztett határozati javaslat „A” változatát 
javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Keresztes Lajos polgármester ezt a javaslatot szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született: 
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120/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és a 
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár közalkalmazotti munkaköreit áttekintette és az alábbi 
döntést hozta: 

2011. június 01-től a költségvetési rendelet 4. sz. mellékletében rögzített Berze-Nagy Ilona 
Városi Könyvtár  közalkalmazotti jogviszonyban  foglalkoztatott 3 fő teljes munkaidős 
engedélyezett létszámát  2 főre csökkenti és az 1 fő 6 órás  részmunkaidős álláshelyet 2 főre 
növeli. A Városi Művelődési Központ 4 órás részmunkaidős álláshelye 6 órás részmunkaidős 
álláshelyre változik.  

A létszámváltozást a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell 
vezetni. 

 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

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

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
A határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot.  
Az alábbi határozat született:  
 

121/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Jákli Viktor és Takács 
Zoltán írásbeli   bejelentését a  tiszteletdíjuk felajánlásáról. 

A képviselő-testület a képviselők összesen 797 643,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az 
alábbi civil szervezetek támogatására használja fel: 
 
 
Sorsz. Civil szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Dunaföldvári Football Club 507 591,- 
2. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ 290 052,- 
 Összesen: 797 643,- 
     
 
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2011. 06.15. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
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18. Beszámoló a Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.  
Elmondta, az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati 
javaslatot.  
 
Keresztes Lajos polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatott. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót. 
 
Az alábbi határozat született: 
 

122/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 
által az Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint 
az Ügyrendi,- Közrendvédelmi és Jogi Bizottságra átruházott hatáskörben 2010. évben  hozott  
döntéseiről készített beszámolót. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

19. Döntés a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás nevében Dunaföldvár Város Önkormányzata gesztorönkormányzat 
részéről indítandó közbeszerzési eljárásról a TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázat 
keretében informatikai eszközök beszerzésére a Madocsai Általános 
Iskola számára  
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.  
Hozzászólás a témában nem volt, a határozati javaslatról szavaztatott. 
 
Megállapította a szavazás eredményét, miszerint a Képviselő-testület 9 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nevében Dunaföldvár Város 
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Önkormányzata gesztorként, mint ajánlatkérő a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0845 pályázat 
keretében a Madocsai Általános Iskola számára informatikai eszközök beszerzésére 
közbeszerzési eljárást indít. 
 
Az árubeszerzés becsült értéke: nettó 5 475 504.- Ft 
Az eljárás típusa: általános egyszerű eljárás  
 
Az eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők: 
Albacomp Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) 
MHM Computer Hungária Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 48.) 
System 5 Kft. (7636 Pécs, Gadó út 12.) 
 
Az eljárásban Bíráló Bizottsági tagok személye: 
Keresztes Lajos Dunaföldvár város polgármestere 
Jákli János Dunaföldvár város pénzügyi bizottságának elnöke 
Gelencsérné Tolnai Klára Madocsa község polgármestere 
Törjék István Madocsa község pénzügyi bizottságának elnöke 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására.  
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

20. Pannónia Ethanol Zrt. szolgalmi jog bejegyzési kérelme 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta a Pannonia Ethanol Zrt. kérelmét. A vezérigazgató jelezte, hogy a 
szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségeket nem kívánják fizetni, hivatkoztak arra, 
hogy erre ígéretet kaptak.  
 
Lajkó Andor: Részletesen ismertette a figyelő kutakra vonatkozó kérelmet. 
 
Kiss Lajos Csaba: Megnyugodhat mindenki, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti 
Dunaföldvár vízellátását, ugyanis voltak ilyen félelmek.   
 
Keresztes Lajos: Elmondta, a bioethanol üzem elég sok vizet használ fel működése során. 
Megállapodást kötöttek a Dunavíz Kft-vel, ha a vízmű szivattyúit a kitermelés során lejjebb 
kellene helyezni, vagy bármilyen költség felmerül, azt a Zrt. vállalja.  
 
Jákli Viktor: A négy ártézi kút megfúrásra került és működik. A dunaföldváriak félelme nem 
alaptalan, mert hatalmas kiterjedésű kutakról van szó. A megfigyelő kutak arra szolgálnak, 
hogy figyeljék a talajvíz csökkenésének mértékét.  
 
Jákli János: Azt kérte, hogy a 8608 hrsz. alatti figyelő kút fúrásánál a kút olyan helyre 
kerüljön, ha a jövőben valaki oda valamit építeni akar, azt ne akadályozza az ott lévő kút.  
Kössük ki ezt a jogot, ne lehessen visszaélni a szolgalmi joggal.  
Figyeljenek arra, hogy a kukoricát beszállító autókat ne akadályozza a vezeték. 
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Jákli Viktor: A vezetékeket a Zrt. a föld alatt vezesse. 
 
Lajkó Andor: A szolgalmi jog csak bizonyos lehatárolt területre vonatkozzon. Javasolta, 
készíttessenek geodéziai vázrajzot.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: A határozati javaslatokba beépíti az elhangzott módosító javaslatokat.  
 
Keresztes Lajos polgármester az elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével 
szavaztatta meg a határozati javaslatokat.  
 
Először a figyelő kutak létesítéséről szóló határozatot szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést 
hozta:  
 

124/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannonia Ethanol Zrt. 

határozathoz csatolt kérelme alapján engedélyt, tulajdonosi hozzájárulást ad a 
bioethanol üzem létesítése és későbbi működtetése érdekében a Pannonia Ethanol Zrt. 
számára Dunaföldvár külterületén 09/1  hrsz. alatt felvett gyep-legelő, és a 8608 hrsz. 
alatt felvett erdő megjelölésű ingatlanon talajvíz figyelő kutak létesítése céljából, az 
ingatlan nyilvántartásba szolgalmi/vezetékjog bejegyzésére 25 év időtartamra. 

 
2. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a tervegyeztetés folyamán nyilatkozik a 

talajvíz figyelő kutak elhelyezése tekintetében. /Szolgalmi joggal elfoglalt terület 
minimalizálása, a szolgalommal terhelt ingatlan használhatóságának maximális 
figyelembe vétele:/ 

 
3. Az Önkormányzat az 1. pontban megjelölt ingatlanok szolgalmi/vezetékjog 

bejegyzéséhez térítésmentesen járul hozzá. 
 

4. A talajvíz figyelő kutak  a Pannonia Ethanol Zrt. tulajdonában lesznek, melyek 
építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és a szolgalmi jog bejegyzésével 
kapcsolatos valamennyi költség (engedélyeztetés, építés, ügyvédi, földhivatali, stb.) a 
Pannonia Ethanol Zrt.-t terhelik. 

 
5. Amennyiben a szolgalmi/vezetékjog gyakorlásával a Pannonia Ethanol Zrt. a 09/1. és 

8608 hrsz.-ú ingatlanokon kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
Távozott az ülésről Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a kitárló vezeték létesítésére vonatkozó 
határozati javaslatot.  
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag hozta meg az alábbi 
döntését:  
 

125/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannonia Ethanol Zrt. 
határozathoz csatolt kérelme alapján engedélyt, tulajdonosi hozzájárulást ad a bioethanol 
üzem létesítése és későbbi működtetése érdekében a Pannonia Ethanol Zrt. számára 
Dunaföldvár külterületén 0114/1. hrsz. alatt felvett út megjelölésű ingatlanon acél lábakon 
álló, föld feletti ethanol kitárló vezeték létesítésére, az ingatlan nyilvántartásba 
szolgalmi/vezetékjog bejegyzésére 25 év időtartamra. 
 
1. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a tervegyeztetés folyamán nyilatkozik a 

föld feletti vezeték elhelyezése tekintetében. /Közúti űrszelvényre vonatkozó 
szabályok betartása és a szolgalommal terhelt út felújítása esetén történő útmagasság 
változás hatásának figyelembe vétele./ 

 
2. Az Önkormányzat az 1. pontban megjelölt útra vonatkozó szolgalmi/vezetékjog 

bejegyzéséhez térítésmentesen járul hozzá. 
 

3. Az ethanol kitárló vezeték a Pannonia Ethanol Zrt. tulajdona, az építésével, 
üzemeltetésével, karbantartásával és a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos 
valamennyi költség (engedélyeztetés, építés, ügyvédi, földhivatali, stb.) a Pannonia 
Ethanol Zrt.-t terhelik. 

 
4. Amennyiben a szolgalmi/vezetékjog gyakorlásával a Pannonia Ethanol Zrt. a 0114/1 

hrsz.-ú ingatlanon kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
  

21. Dunaföldvár Város kül- és belterületi vízrendezése tárgyában beérkezett 
tervezői ajánlatok elbírálása (DDOP-5.1.5/B-11. pályázat), tervezési 
dokumentáció készítőjének kiválasztása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, jó hír, hogy a pályázat benyújtási határideje módosult, ami 2011. 
június 30-tól november 05-ig lehetséges. 
 
Lajkó Andor: Elmondta, a Gemenc Bau Kft-vel egyeztetett a fizetési feltételekkel 
kapcsolatban. Fizetnünk akkor kell, amint a vízjogi engedélyt kiadták. Ők 60 napos tervezési 
határidőt vállaltak, 2 hónap alatt készítik el a terveket. Idén nem is biztos, hogy kell fizetnünk 
tervezési költséget. A Testület adhat megbízást mind a 9 feladatra. A terveket folyamatosan is 
el tudják készíteni. 
Ismertette a határozati javaslatot.  
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Fontos elmondani, hogy a tervezési költségeket, amennyiben nyerünk a pályázaton, el lehet 
számolni költségként. 
 
Jákli Viktor: A Mezőgazdasági Bizottsági ülésen vitát váltott ki, hogy a Kenderföldi árkot 
beburkoljuk, amikor talajvizet kell összeszednie ennek az ároknak. Ha a pályázathoz 
mindenképpen szükséges az árok burkolása, akkor azt dréncsövezni kellene. 
 
Lajkó Andor: Az ajánlat ezt tartalmazza. 
 
Kiss Lajos Csaba: Nem teljesen tiszta számára a fizetési feltételeknél a Gemenc Bau  
ajánlata. Ha nem nyer a pályázat, nem kell kifizetnünk a 60 %-ot? 
Bárkivel is terveztetünk, mindenképpen nagyon oda kellene figyelni, hogy ne legyenek olyan 
tervezési hibák, mint a Ságvári E. u. - Kereszt úti beruházásnál.  
 
Lajkó Andor: A Gemenc Bau esetén is ki kell fizetni a 60 %-ot, ezért hívta fel a figyelmet 
arra, hogy az idei évben minimális összeg kerül kifizetésre a különböző eljárási idők miatt.  
A többi vállalkozó leszállítja a tervet és 8 napon belül kéri a tervezési díjat.  
 
Jákli János: Támogatja a táblázatban szereplő sorrendet, rendeljük meg ennek megfelelően a 
munkát.  
 
Kiss Lajos Csaba: Elég szűkös a költségvetésünk, elég rosszul állunk anyagilag, miért nem 
csak azokat terveztetjük meg, amelyek a pályázat első szakaszába bekerülnek?  
 
Lajkó Andor: A tervező cég a második ütemre már lehetséges, hogy máshova szerződik. 
Túlkereslet lesz, nem fogunk tervezőt találni, vagy csak kétszeres áron. 
 
Tóth István: Felhívta a figyelmet, nehogy úgy járjunk, hogy a 270 milliós pályázatból 400 
milliós nagyságrendű lesz a kivitelezési összeg. 
 
Keresztes Lajos: Három részletben szavaztatta meg az előterjesztett határozati javaslatot.  

1. – 9 területet terveztessenek meg = 8 igen egyhangú szavazat, 
2. – I-II. ütemezésben nyújtsák be a pályázatot = 8 igen egyhangú szavazat, 
3. A pénzügyi forrás biztosítása= 8 igen egyhangú szavazat. 

 
Fenti szavazati aránnyal az alábbi döntés született: 

126/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete megtárgyalta a „DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásához a tervezési dokumentáció 
készítőjének kiválasztása (kül- és belterületi vízrendezés)” című   előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
Az alábbi táblázatban szereplő tervezési feladatok elvégzésére a Gemenc Bau Építőipari és Szolgáltató 
Kft.-t (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) bízza meg. A tervezési díj összesen 8.140.000,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 10.175.000,- Ft.  
 

1. 
Reiter-köz zárt csapadékvíz 
elvezető rendszer 
csatlakoztatása 

2. Kenderföldi árok burkolása 
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3. 
Aradi-köz burkolattal való 
ellátása 

4. Baross utca vízelvezető árok 

5. Völgy utca vízelvezető árok 

6. 
Tilosi dűlő, Baross dűlő 
földárok 

7. 
Kossuth tér - Fehérvári út 
közötti terület víztelenítése 

8. Szondi utcai vízrendezés 

9. Erkel - Sallai utca vízrendezése 

 
I. ütemben a 2., 3., 5. és 9.-es számú tervek elkészítését határozta el a Képviselő-testület. 
II. ütemben  1., 4., 6., 7. és 8.-as  számú tervek elkészítését határozta el a Képviselő-testület. 

 
A Képviselő- testület a szükséges pénzügyi forrást (a tervezési költség 40%-át, valamint az egyéb 
hatósági eljárási költségeket) biztosítja a 2011. évi költségvetés terhére átcsoportosítással, a 
fennmaradó tervezési költség 60%-át a 2012-es költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

22. DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése 
tárgyú pályázat benyújtásához a megvalósíthatósági tanulmány készítőjének 
kiválasztása  
(kül- és belterületi vízrendezés) 

              Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Elmondta, az előző pályázattal kapcsolatos ez a döntés, ebben az esetben a 
megvalósíthatósági tanulmány készítőjéről kell döntenie a Testületnek. 
A legkedvezőbb ajánlatot a pályázók közül a Hozam 2001. Kft. adta. 
Hozzátette, a pályázatíró munkatárs önkéntesen vállalta a pályázati dokumentáció 
összeállítását. Ettől a cégtől csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kérjük.  
Ennek figyelembe vételével szavaztatta meg a határozati javaslatot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntés 
született. 
 

127/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális 
Operatív Program keretében a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése című DDOP-5.1.5/B-11. kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
összeállítására és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére beérkezett ajánlatok 
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értékelését követően a Képviselő-testület a feladat ellátásával a Hozam 2001 Kft-t (7100 

Szekszárd, Arany J. u. 3.) bízza meg. 
 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének ellenértéke: 
490.000.- Ft + 25 % Áfa = 612.500.- Ft  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2011. november 3. (pályázat I. szakaszának benyújtási határideje) 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

23. Klein Ádám 7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 25. szám alatti lakos ingatlan 
felajánlása 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
A Pénzügyi Bizottság támogatta az ingatlan megvásárlását.  
Ezt a javaslatot szavaztatta meg. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag hozta az alábbi 
határozatot: 
 

128/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta Klein Ádám 7020, Dunaföldvár, Kodály 
Z. u. 25. szám alatti lakos ingatlan felajánlási kérelmét és úgy döntött, hogy  

- a dunaföldvári 0270/5 hrsz-ú, 1803 m2 területű, 3,44 AK értékű, szántó művelési ágú,  
Dunaföldvár, Anna hegy, ingatlant megvásárolja.  

Vételár: 100.000,- Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás- vétellel kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: 2011. június 31. 
 

 
24. Dunaföldvár területén forgalmi korlátozások bevezetése 

Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Takács Zoltán: A Pipacs utcai lakók kérelmére javasolta a Pipacs utca – Füzes sor közötti 
útszakaszon a Pipacs utca felé „behajtani tilos” tábla kihelyezését. A Pipacs utcai lakók 
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kérésüket azzal indokolták, ha kamion erről a sáros útszakaszról átjön a Pipacs utcára, ezt a 
szép utcát összesározza. 
 
Dr. Süveges Árpádné: A bölcsődénél ki kell szállni az utóból, az autót be kell zárni, a 
gyereket be kell vinni a bölcsődébe, ez balesetveszélyes. Tükör elhelyezése megoldás lenne.  
Két vállalkozás is működik a bölcsőde mellett, az ő forgalmukat is befolyásolja az 
előterjesztett javaslat. Javasolta, kerüljön törlésre a határozati javaslat 3.) pontja.  
 
Jákli Viktor: Egyetért Dr. Süveges Árpádné által elmondottakkal.  
 
Keresztes Lajos: Javasolta, pontonként szavazzanak a forgalomkorlátozások ügyében. 
 
A szavazás eredménye:  

a) „Elrendeli a Tamás István utcában megállni tilos tábla elhelyezését a nyugati 
oldalon a feltorlódó gabonaszállító teherautók miatt, bekerülési költség: 20.000,- 
Ft.” 

 
Ezt a javaslatot a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 

b) „Elrendeli az Ilona u. déli oldalán, a Kossuth L. utcától 30m-es szakaszon megállni 
tilos tábla elhelyezését „30 m” kiegészítő táblával, bekerülési költség: 20.000,- Ft” 

 
Ezt a javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 

c) „Elrendeli a Paksi utcán a Földvár pékséggel szemközti oldalon megállni tilos 
tábla elhelyezését, „30 m” kiegészítő táblával, bekerülési költség: 20.000,- Ft” 

 
Ez a javaslat 6 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett került elfogadásra. 
 
 

d) „Elrendeli a Kossuth L. utcában a Gábor P. utcától a Bölcsödéig mindkét oldalra 
30-as sebességkorlátozó tábla elhelyezését, költsége: 150 eFt. A Képviselő-testület 
az illetékes szakhatóságok bevonásával kezdeményezi a Kossuth L. u. – Gábor P. 
utca kereszteződésben kijelölt gyalogátkelőhely létesítését.” 

 
Tóth István: Ha ez a javaslat nem lenne mégsem elégséges megoldás, akkor kezdjenek el 
gondolkodni, hogy mivel egészítsék ki ezeket.  
 
Takács Zoltán: A postától a Gábor Pál utcán keresztül jönnek a gyerekek, ide nem lehetne 
zebrát felfesteni? 
 
Lajkó Andor: Ebben az ügyben már pár évvel ezelőtt összehívtak egyeztető megbeszélést, 
melyre meghívták az ebben közreműködő hatóságokat. A zebra felfestésének költsége köze 2 
millió forint lenne. Sem a hatóság, sem a rendőrség nem javasolta a gyalogátkelőhely 
kialakítását, hivatkozva arra, hogy ez nem egy négyágú csomópont, csak kanyarodó jármű 
jelentkezik, akinek elsőbbséget kell adnia így is a gyalogosnak. 
 
Keresztes Lajos: Felveszik a kapcsolatot a szakhatóságokkal. 
 
A Képviselő-testület ezt a javaslatot  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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e) Nem rendeli el a Kossuth L. utcán a Bölcsőde előtt megállni tilos tábla 

elhelyezését „20 m” kiegészítő táblával, az Iskola kihajtó miatt. 
 
Ezt a javaslatot a Testület 7 igen 1 ellenszavazattal elfogadta.  
 

f) „Felkéri az SPR Terra 2006 Kft.-t, hogy a Dunaföldvár Kossuth L. u. 19-23. szám 
alatti Általános Iskola előtti közterületen, a Kossuth L. utcában, az engedélyezett 
tervek alapján parkolókat építsen ki.” 

 
Ezt a javaslatot 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta a Képviselő-testület.  
 

g) A Pipacs u., illetve a Füzes u. közötti útszakaszon teherautóval behajtani tilos tábla 
elhelyezését rendeli el, a fatelep kapujának nyugati sarkától, a Pipacs u. irányába. 

 
Ezt a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Testület. 
 
Fenti szavazati arányokkal az alábbi határozat született:  

129/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete megtárgyalta az előterjesztést a javasolt 
forgalomkorlátozások ügyében (Tamási István u., Ilona u., Paksi u., Kossuth L. u.)és az alábbi 
döntést hozta: 
 

h) Elrendeli a Tamás István utcában megállni tilos tábla elhelyezését a nyugati 
oldalon a feltorlódó gabonaszállító teherautók miatt, bekerülési költség: 20.000,- 
Ft 

i) Elrendeli az Ilona u. déli oldalán, a Kossuth L. utcától 30m-es szakaszon megállni 
tilos tábla elhelyezését „30 m” kiegészítő táblával, bekerülési költség: 20.000,- Ft 

j) Elrendeli a Paksi utcán a Földvár pékséggel szemközti oldalon megállni tilos tábla 
elhelyezését, „30 m” kiegészítő táblával, bekerülési költség: 20.000,- Ft 

k) Elrendeli a Kossuth L. utcában a Gábor P. utcától a Bölcsödéig mindkét oldalra 
30-as sebességkorlátozó tábla elhelyezését, költsége: 150 eFt. A Képviselő-testület 
az illetékes szakhatóságok bevonásával kezdeményezi a Kossuth L. u. – Gábor P. 
utca kereszteződésben kijelölt gyalogátkelőhely létesítését. 

l) Nem rendeli el a Kossuth L. utcán a Bölcsőde előtt megállni tilos tábla 
elhelyezését „20 m” kiegészítő táblával, az Iskola kihajtó miatt. 

m) Felkéri az SPR Terra 2006 Kft.-t, hogy a Dunaföldvár Kossuth L. u. 19-23. szám 
alatti Általános Iskola előtti közterületen, a Kossuth L. utcában, az engedélyezett 
tervek alapján parkolókat építsen ki. 

n) A Pipacs u., illetve a Füzes u. közötti útszakaszon teherautóval behajtani tilos tábla 
elhelyezését rendeli el, a fatelep kapujának nyugati sarkától, a Pipacs u. irányába. 

 
A Képviselő- testület a szükséges pénzügyi forrást biztosítja a 2011. évi költségvetés terhére. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
Határidő: 2011. június 30.  
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25. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

130/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi 

közösségi közlekedés támogatására igény bejelentési kérelmet (pályázatot) nyújt be, 
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter 23/2011. 
(V.20.) NFM rendeletében foglaltak szerint elkészített pályázati anyag benyújtásával 
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösségi 

közlekedés támogatásáról szóló 23/2011.(V.20.) NFM rendelet alapján nyilatkozik, 
hogy 

 
- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a 
2010. évben 4 000 e Ft összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá, 

- a helyi közlekedést 2011. január 1-től 2011. december 31-ig folyamatosan 
fenntartja, 

- az önkormányzat a 2004. évi XXXIII. tv. az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállításáról 17. § (5) bekezdése alapján pályázati eljárás nélkül a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a 
közszolgáltatási szerződést 2004. november 11.-én a GEMENC VOLÁN 
Autóbuszközlekedési Zrt.-vel, mint e célra alapított gazdálkodó szervezettel, mely 
alapítása óta végzi a menetrend szerinti személyszállítást Tolna megyében. 

 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: 2011. június 6. (benyújtási határidő) 
 
 

26. Szlobodnyik László kérelme elvi hozzájárulás iránt a Dunaföldvár – Solt közötti 
kerékpárút megvalósításához 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester  

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyv mellett található.  
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Keresztes Lajos: Ismertette Szlobodnyik László által írt kérelmet. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Keresztes Lajos polgármester arról szavaztatta a képviselőket, 
hogy támogassák a kérelmet. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 

131/2011.(V.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata elvi támogatását adja a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” 
című KÖZOP-3.2.0/C-08-11 kódszámú, Solt Város Önkormányzata által benyújtandó Solt 
közigazgatási  területén megvalósuló – Solt Város Önkormányzata által finanszírozandó és 
lebonyolítandó - kerékpárút építésére irányuló pályázathoz.  
A beruházás elősegítheti Dunaföldvárnak a Dunán átívelő kerékpárral történő 
megközelíthetőségét. ( A Duna hídon a kerékpárút kiépült.) 
A beruházás során a városon keresztül kerékpárral elérhető több szomszédos település, mely 
az egészséges életmód, az üzemanyag kibocsátás csökkenésének elősegítését szolgálhatja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

27. Egyebek 
 
 ►Keresztes Lajos: Elmondta, úgy tudja a zalaegerszegi Sargeant Kft.a Cargill-tól megvett 
egy területet, ahol folyékony bitumentároló telepet terveznek kialakítani.  
Kérdezte a műszaki iroda vezetőjét, hol tart ez a beruházás, mit tehet az esetleges 
környezetszennyezés ellen az Önkormányzat? 
 
Lajkó Andor: Kb. 4-5 éve jelentkezett ez a cég, hogy a Cargill fölötti területen egy 
bitumentároló telephelyet szeretne létesíteni. Nem tudja, hogy az adás-vétel létrejött-e. A cég 
az Önkormányzatnál az utóbbi két évben semmilyen egyeztetésen nem volt. Az ő 
tájékoztatásuk szerint a bitument 180 fokon tárolják hőszigetelt tartályokban. A szállítás vízi 
úton történne a Cargill kikötőjén keresztül. Környezetszennyezést nem okozna, mivel a forró 
bitumen, ha kikerül a szabadba, abban a pillanatban szilárd halmazállapotba kerül. Ez a 
bitumen az alapanyaga az aszfalt utaknak. Az volt a kérésünk feléjük, hogy a tartályokat, 
amennyire lehet a földbe süllyesszék be. A tartályok többrétegű hőszigetelt tartályok. Az 
építkezés még nem kezdődött meg.  
 
Keresztes Lajos: Az Önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak, ha el akarják kezdeni az 
építkezést? 
 
Lajkó Andor: Az eljárás környezetvédelmi engedélyeztetést is von maga után. Széles körben 
meg lesz hirdetve, bárki, bármilyen véleményt, ellenvéleményt tehet, melyet a hatóságok 
figyelembe vesznek.  
 
Takács Zoltán: Ez a cég csinált-e már ilyet és hol? A Képviselő-testület tagjai közül valakik 
keressék fel a helyet és vegyenek szagmintát, hogy a lakosságnak be tudjanak számolni. 
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Tóth István: A cég nem kérdezte meg, hogy az Önkormányzat, illetve a város akarja-e ezt az 
üzemet? Van a Testületnek véleményezési vagy beleszólási joga? Mondhatjuk-e az 
dunaföldváriként, hogy ezt nem szeretnénk? Mondhat-e a Testület nemet? 
 
Lajkó Andor: A környezetvédelmi eljárásban bárki tehet észrevételt. 
A Cargill területe magántulajdon, ipari övezetté van minősítve. A megfelelő hatósági fórumok 
rendelkezésre állnak.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Az Önkormányzat is tiltakozhat, de nem biztos, hogy az építési 
engedélyezési eljárást megakadályozhatja.  
 
Keresztes Lajos: Amint megkeresnek bennünket, tájékoztatjuk a lakosságot.  
 
Jákli Viktor: A csapat taktikája az, hogy kész tények elé állítsák a környezetet. Kérte a 
polgármestert és a műszaki iroda vezetőjét, hogy minden tekintélyüket latba vetve 
akadályozzák meg ezt a beruházást, mert szaghatás várható, a 190 fokon tartott bitumennek 
szaga van, ami jelentősen rontaná a Duna-part és a frekventált övezetek levegőjét.  
 
Keresztes Lajos: Ha a Képviselő-testület egyetért vele, megkeresi a céget, leül velük 
tárgyalni és tájékozódik, hogyan, mit terveznek. Javasolja nekik, hogy amennyiben terveik 
vannak, álljanak a Képviselő-testület elé és mondják el mit szeretnének, teremt-e beruházásuk 
munkahelyeket, milyen szaghatás van? 
 
Jákli János: Azzal nem ért egyet, hogy mondjuk ki, kerek-perec elutasítjuk. Addig nem tud 
dönteni, amíg nem tudni róluk többet. Tájékozódás után hozzanak olyan döntést, ami jó a 
városnak. Amit nem ismerünk, azt ne vessük el, majd ha megismerjük, és ha igaz, hogy ilyen-
meg olyan, akkor lehet tiltakozni. Addig ne mondjuk azt, hogy biztos olyan. 
 
Keresztes Lajos: Felveszi a céggel a kapcsolatot és folyamatosan tájékoztatja a Testületet a 
megbeszéléseken elhangzottakról.  
 
►Keresztes Lajos: Ma délelőtt tájékozódtak az Alisca Bau-nál a Ságvári E. u - Kereszt u.  
csapadékvíz elvezetéséről. A cég most 60 %-os készültséggel számol, terveik szerint július 
végére befejezik a munkát. Július hónapot az apróbb hibák javítására szánnák.  
Kértük a céget, a kapubejárók, korlátok költségeivel kapcsolatban álljon elő számításokkal. 
Máig költségvetést számunkra nem adtak. Ígérték, hogy a jövő héten elkészülnek a tervek és 
10 napon belül a költségvetés is. Úgy látszik, hogy szűken, de tudják tartani a költségvetési 
tervet. Lesz még bejárás és hibafelvétel. 
 
Lajkó Andor: A kivitelezővel a kapubejárók és korlátok ügyében bejárták a Ságvári és 
Kereszt utcát. Ilyen problémák a Kereszt utcán nem merülnek fel. A Kereszt utcán 
költségkímélő módosítások történnek, ahol nem indokolt ott a járdalappal kirakott árkok 
helyett betonba ágyazott folyókák készülnek. A Dobó utca sarkán a buszváró szigetnél lesz 
módosítás. A buszvárót 300-as csővel meg kell kerülni. Ez nem jelent többletköltséget. 
 
►Keresztes Lajos: Elmondta, az Állami Vagyonkezelő képviselői Dunaföldváron jártak és 
arról tájékoztattak bennünket, hogy számos elvarratlan szál van a vár ügyében. Az 
Önkormányzat a várat 1993-ban ingyenes használatba kapta meg. A vár étterem üzemeltetését 
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bérletre továbbadta az Önkormányzat. Valamit kezdenünk kell, mert ez a helyzet hosszabb 
távon nem tartható fenn. 
A következő testületi ülésen szó lesz erről.  
 
►Lajkó Andor: Jákli János képviselő szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatos felvetésére 
elmondta, a DUNANETT Kft-vel folyamatosan egyeztetnek az ügyben. Hiányoznak 
hulladékgyűjtő konténerek, a cég tájékoztatása szerint ezek nagy része tönkrement, 
valamelyik javításon van, de a fő probléma az, hogy a konténer mellé lerakott hulladékot nem 
szállítják el. Nehéz a céggel egyeztetni. Többet nem tud egyelőre mondani. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Időközben elérte a cég vezetőjét telefonon, aki elmondta, hogy több 
autójuk is rossz volt az elmúlt időben. 2 hétig sem vitték el a szemetet. Megjött a nyár, a 
műanyag palackok száma megnövekedett. A lakosság is tehetne annyit, hogy összelapítja a 
palackokat, hogy ne foglaljon annyi helyet. A cég igazgatója ígéretet tett arra, hogy a 
konténerek mellé tett hulladékot összeszedeti és megpróbálják rendszeresen elvinni. Ha a 
héten nem viszik el a szemetet, más jogi megoldást keresnek.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Ezért kellene nagyon a hulladékudvar. Nem biztos, hogy a 
DUNANETT Kft-hez ennyire ragaszkodnunk kellene. Más városnak is van versenyképes 
hulladékszállító cége. Ez a probléma nem új keletű.  
 
Keresztes Lajos: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásból történő 
kilépésnek teljesíthetetlen jogi feltételei vannak, amit az Önkormányzat nem tudna teljesíteni.  
 
 
►Jákli Viktor: Elmondta, a kanális árok felső szakasza ki lett tisztítva, az alsó része nem, 
így itt nem folyik el a víz, el fog iszaposodni. Erről fényképek is készültek, melyeket körbead 
a képviselőknek.   
Kérte, járjanak utána kié ez a szakasz, sürgősen meg kell csinálni, különben az eddig elvégzett 
munka kárba vész.   
A Vízi Társulat ülésén ott volt, az ez évi tervekben nem szerepel már dunaföldvári munka, 
ezért is kérte a gyors intézkedést.  
 
►Takács Zoltán: Van ütemezés a fűvágással kapcsolatban? Az Előszállási utcán és a József 
utcán található konténerek mellett akkora a fű, hogy felnőtt férfit sem lehet meglátni az útról. 
Mi akadálya van a fűnyírásnak, pénzügyi, vagy szervezési? 
 
Keresztes Lajos: Kevesebb lett a közmunkás, ezért lényegesen kevesebb helyen tudjuk 
levágni a füvet. 
A helyi Római Katolikus Egyházközség felhívta és jelezte, hogy nekik külön szerződés 
köttetett az előző városvezetéssel, miszerint a templom környékét  levágják. A DIT NKft. 
benyújtotta a számlát. Ezt követően kiderült, hogy nincs pontosan leszabályozva, hogy azért a 
pénzért, melyet a város átad a DIT NKft-nek parkgondozás célra, milyen ütemezésben és mit 
kell nyírnia. Ma beszéltek a DIT NKft. Ügyvezetőjével, akivel abban maradtak, hogy a jövő 
héten tisztázzák a helyzetet. Megállapodnak abban, hogy ezek az áldatlan állapotok 
elmúljanak, megnézik milyen igényeket tudnak teljesíteni és annak mi a pénzügyi vonzata.  
Tekintettel a város és az ország költségvetési helyzetére az idén lényegesen kevesebb 
területen tudnak közmunkásokkal füvet vágatni.  
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Dr. Süveges Árpádné: Vannak olyan részek, ahol nem lehet elvárni, hogy a közmunkások 
levágják a füvet, mert az Önkormányzat nem rendelkezik az ehhez szükséges speciális 
gépekkel.  
 
►Dr. Süveges Árpádné: Tájékoztatásul elmondta, találkozott a Glaxon cég képviselőjével 
aki tájékoztatta, hogy a  méhnyak rák elleni védőoltás most akcióban van. Azt mondta a cég 
munkatársának, hogy az Önkormányzatnak erre pillanatnyilag nincs pénzre. 
 
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester az ülést 18,45 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

                Keresztes Lajos       Bárdos Lászlóné dr. 
                  Polgármester         címzetes főjegyző  

 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
     Jákli Viktor képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


