
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 932-15/2011. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. július 19-én (Kedden) 16:00 órakor 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

159/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 27559/2009. 
ügyszámú, 53978/10 iktatószámú és 48/1065-18870 vízi könyvi számú Bölcske 
szennyvízcsatorna-hálózat bővítés vízjogi engedélyében foglalt feladatok közös végrehajtása 
érdekében benyújtott előterjesztést. 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy továbbra sem 
tartja magát felelősnek a megépült szennyvízcsatorna működésével összefüggésben Bölcskén 
kialakult szaghatásért. 
 
A madocsai régiós szennyvízrendszer működtetésében érintett települések kölcsönös partneri 
kapcsolatának fenntartása érdekében Dunaföldvár Városának Önkormányzata a beruházás 
megvalósításába tulajdoni részaránya (54,9%) szerint az alábbi feltételek teljesülése esetén 
tud részt vállalni: 
 

1. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Paks települések, mint megrendelők és a Paksi 
Vízmű Kft., mint vállalkozó között szennyvíz vízi közművek teljes körű üzemeltetése 
és a keletkező szennyvizek tisztítása tárgyában 2003. január 30-án aláírt vállalkozási 
szerződést a megrendelők és a vállalkozó közös megegyezéssel bontsa fel 2011. 
december 31. napjával. Ezzel egyidejűleg a megrendelők 2012. január 1-től kezdődő 
időponttal – minden fél kölcsönös előnyeire alapítva – kössenek vállalkozási 
szerződést a szennyvíz vízi közmű többségi tulajdonosának (Dunaföldvár) 100%-os 
tulajdonában álló DUNAVÍZ Kft.-vel. 

2. A határozat bevezető részében megnevezett bölcskei szennyvízcsatorna-hálózat 
megépítését az új vállalkozó, a DUNAVÍZ Kft. építse meg a már bemutatott és csatolt 
árajánlata alapján 33.500.000. Ft+ÁFA összegben, melynek fedezete a tulajdonos 
Önkormányzatok tulajdoni hányadának megfelelő mértékű hozzájárulása.  
A beruházás megvalósításához szükséges hitel felvételéhez a tulajdonos dunaföldvári 
önkormányzat hozzájárulását megadja. 

3. A DUNAVÍZ Kft.-nek a Paksi Vízmű Kft. által kiszámlázott, de a DUNAVÍZ Kft. 
által el nem ismert 25.172.840. Ft összegű szennyvíztisztítási díjfizetési kötelezettsége 
áll fenn a Paksi Vízmű Kft.-vel szemben. 

 A Képviselő-testület a kapott szakmai tájékoztatás alapján – a mennyiségmérő 
meghibásodását nem vitatva – úgy ítéli meg, hogy a Paksi Vízmű Kft. követelése nem 
jogos. 

 Felhívja a Paksi Vízmű Kft.-t, hogy a követelésétől álljon el, és a vitatott időszak 
elszámolásának lezárása a Dunavíz Kft. által a dunaföldvári lakosságnak kiszámlázott 



szennyvízmennyiség vagy a beszerelt új mérő összehasonlító adatai alapján történjen 
meg. 

4. A Képviselő-testületnek a tárgyban hozott 167/2010. (VII. 27.) KT. számú határozatát 
a testület mindaddig hatályában tartja, amíg jelen határozatra az érintettektől válasz 
nem érkezik. 

 
 
Határidő: a határozatnak valamennyi érintett részére történő továbbítására                        
2011. július 25. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  

  
 
    
 

k.m.f. 
 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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160/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntéseket 
hozta: 

 
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 

KözOP-2011-4.1 kódszámú „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági 
központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú 
pályázatra az alábbi feltételekkel:  

 - Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a dunaföldvári 0114/1 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közút felújítással, illetve átépítéssel érintett szakaszára 
meghívásos pályázat útján bízzon meg útépítési tervezőt az engedélyezési útépítési 
tervek és a tételes költségvetés elkészítésére. Határidő: 2011. augusztus 31. 

 - Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy meghívásos pályázat útján bízzon meg 
pályázatíró céget a pályázat elkészítésére. Határidő: 2011. augusztus 31. 
- Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy kössön megállapodást Cargill 
Magyarország Kereskedelmi Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 37.) a felmerülő 
költségek megtérítésére és a pályázat lebonyolításának teljes pénzügyi 
finanszírozására. Határidő: 2011. augusztus 20. 

 
Határidő a pályázat benyújtására: 2011. november 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 

2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt. 
(1134 Budapest, Váci út 37.) részére eladásra kijelöl a dunaföldvári 0114/1 hrsz-ú 
ingatlanból 1777 m2 nagyságú ingatlanrészt telek-kiegészítés céljára.  
Eladási ár: 2.000,- Ft/m2 (összesen: 3.554.000,- Ft)  
Vevőt terheli az adásvétel során felmerülő geodéziai, ügyvédi és a földhivatali eljárás 
során felmerülő költségek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvétellel 
kapcsolatos iratok aláírására. 

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

 
k.m.f. 

                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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161/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata a TARR Kft.-vel 1998. április 29-én kötött 
megállapodást továbbra is hatályosnak tekinti, ezért nem fogadja el a TARR Kft.-nek a            
Part-Oldalak Kulturális Egylet felé kezdeményezett 2008. augusztus 6-án aláírt                            
,,Műsorterjesztési megállapodás” módosítását. 
 
2. Annak biztosítása érdekében, hogy Dunaföldvár lakossága részére a helyi kábeltelevízió 
rendelkezésre álljon a Part-Oldalak Kulturális Egylet által a Tarr Kft. részére megfizetendő 
25.000 Ft/hó rendszerhasználati díj ellentételezéseként az Önkormányzat elfogadja a Tarr Kft. 
felajánlását, miszerint a Kulturális Egylet által fizetendő havi rendszerhasználati díjból a 
Polgármesteri Hivatal – a TARR Kft. által a Polgármesteri Hivatalnak nyújtott 
szolgáltatásokból kedvezményt kapjon. 
A kedvezmény mértéke a fizetendő rendszerhasználati díj 50%-a, 2011. április 1-től 
kezdődően. 
 
3. A Képviselő-testület a fenti tárgyban hozott 141/2011. (VI. 21.) KT. számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő: Értesítésre 2011. július 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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162/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

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

dunaföldvári 1077 hrsz.-ú, 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan övezeti 
besorolásának módosítási eljárását elindítja. 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
dunaföldvári 1077 hrsz.-ú, 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan művelési 
ágát ,,kivett általános iskola, egyéb épület”  –ről, ,,kivett rendőrség, egyéb épület” –re 
módosítja.   

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

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 932-15/2011. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. július 19-én (Kedden) 16:00 órakor 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

163/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

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

129/2011. (V. 25.) KT számú határozatának c. pontját, mely ,,Elrendeli a Paksi u. a 
Földvár pékséggel szemközti oldalon megállni tilos tábla elhelyezését, ,,30” m 
kiegészítő táblával, bekerülési költség: 20.000,- Ft” döntését visszavonja. 

 
Határidő: azonnal, értesítésre 2011. július 22. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
129/2011. (V.25) KT számú határozatának a. pontját, mely „Elrendeli a Tamás István 
utcában megállni tilos tábla elhelyezését a nyugati oldalon a feltorlódó gabonaszállító 
teherautók miatt, bekerülési költség: 20.000,- Ft”, döntését megváltoztatja, 2012. 
április 30–ig „100 m” kiegészítő táblával látja el a korlátozó táblát. Amennyiben a 
malom eddig a határidőig nem építi meg az út melletti párhuzamos parkolókat, úgy az 
eredeti, teljes utcára vonatkozó korlátozás jut újra érvényre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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164/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul 
Kasztner Erzsébet Dunaföldvár Liszt F. u. 21/A. szám alatti lakos ingatlancsere kérelméhez, 
mely az önkormányzat tulajdonát képező dunaföldvári 2449 hrsz.-ú ingatlant érinti. 
Felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert a csereszerződés aláírására, amely a határozat 
mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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165/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a zenés, 
táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.( III. 8.) Korm. 
Rendelet alapján az önkormányzat, annak intézménye vagy dunaföldvári székhelyű 
közhasznú szervezet által Dunaföldvár Város közigazgatási területén megszervezett 
rendezvény szabályszerű megtartása végett engedélyezi az ingyenes közterület-használatot 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló alábbi közterületeken: 
 
a) Hősök tere Duna-parti Park, 
b) Várudvar- Rátkai köz, 
c) Kossuth L. utca, 
d) Rákóczi utca,  
e) Templom utca,  
f) Kossuth téri park,  
g) Vásártér, 
h) Mély út és 
i) Rókus domb. 
 
2./ Az 1./ pont szerint engedélyezett ingyenes közterület-használat nem terjed ki a rendezvény 
keretei között folytatott kereskedelmi / vállalkozói tevékenységre. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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166/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületet a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
főigazgatójának beszámolójával kapcsolatosan a következő határozatot hozta: 
 
 A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
főigazgatójának beszámolóját (Mellékletek: Tagintézményi beszámolók) a 2010/2011-es 
nevelési és tanév munkájáról elfogadja. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
  
 

 
 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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167/2011.(VII.19.) 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 intézmény módosított Nevelési és Pedagógiai Programját 
jóváhagyja, amely a határozat mellékletét képezi. 

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

 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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168/2011.(VII.19.) 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 2010/2011. tanév Intézményi Minőségirányítási Program alapján 
végzett munkájáról szóló értékelést elfogadja, amely a határozat mellékletét képezi. 

 

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

 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  
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169/2011.(VII.19.) 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 vezetékjog bejegyzésére 25 év időtartamra. 
 

2. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a tervegyeztetés folyamán nyilatkozik a 
talajvíz figyelő kutak elhelyezése tekintetében. 
 

3. Az Önkormányzat az 1. pontban megjelölt ingatlanok vezetékjog bejegyzéséhez 
térítésmentesen járul hozzá. 
 

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

5. Amennyiben a vezetékjog gyakorlásával a Pannonia Ethanol Zrt. a 09/1. és              
8608 hrsz.-ú ingatlanokon kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
 

6. A Képviselő-testület a 125/2011. (V. 25.) KT számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
   

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül: 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 932-15/2011. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. július 19-én (Kedden) 16:00 órakor megtartott 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

170/2011.(VII.19.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott rekultivációs engedélyben 
szereplő Dunaföldvár, 7837, 7838, 7839, 7844 hrsz-ú ingatlanokon található B3 alkategóriájú nem 
veszélyes hulladéklerakót érintően, telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelmet nyújt be a Paksi 
Körzeti Földhivatalhoz a Dunaföldvár 7844, 7845, 7846, 7849/2 hrsz számú ingatlanok 
telekalakítására (telekegyesítés) vonatkozóan, valamint 7845, 7846, 7849/2 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok művelési ágból való kivonását indítja meg, melyek már több mint 10 éve 
hulladéklerakóként funkcionálnak. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás a KEOP-2.3.0 ,, A települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” című pályázat keretén belül megvalósítandó feladatok elvégzéséhez szükséges 
megelőző intézkedés részeként. 
 
VÁLTOZÁS ELŐTT 
 
Jelenleg a rekultiválandó depóniatest a következő helyrajzi számon lévő ingatlanokat érinti: 
 
7837 hrsz.      Kivett          0 min. oszt.       6289m2 
7838 hrsz.      Kivett          0 min. oszt.       1560 m2 
7839 hrsz.      Kivett          0 min. oszt.       1159 m2 
7843 hrsz.      Kivett          0 min. oszt.       1945 m2 
7844 hrsz.      Kivett          0 min. oszt.       3252 m2 
 
Bevonandó ingatlanok a rekultiválandó területbe: 
 
7844 hrsz.     Kivett          0 min. oszt.       3252 m2 
7845 hrsz.     Szőlő           5 min. oszt.       1622 m2 
7846 hrsz.     Szőlő           5 min. oszt.       1694 m2 
7849/2 hrsz.  Szőlő           5 min. oszt.       1901 m2   
  
VÁLTOZÁS UTÁN 
 
7844 hrsz.  Kivett             0 min. oszt.       8469 m2 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  

    
k.m.f. 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2011. július 20. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


