Dunaföldvár Város Önkormányzata
Ügyirat szám: 881-21/2012
JEGYZŐKÖNYV
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. június 11.-én (hétfőn) 1000 órakor
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Városháza 6-os terme
Jelen vannak:

Jelen voltak még:

Keresztes

Lajos:

Keresztes Lajos
Horváth Zsolt
Jákli János
Jákli Viktor
Kiss Lajos Csaba
Széles János
Takács Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Bárdos Lászlóné dr.

címzetes főjegyző

Lajkó Andor
Tángli Istvánné

építésügyi és műszaki irodavezető
pénzügyi vezető

Tisztelettel

köszöntötte

a

rendkívüli

Képviselő-testületi

ülésen

megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes, 6 fő képviselő
és a polgármester van jelen.
A jegyzőkönyv vezetésére Pető Krisztina köztisztviselőt kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítését
Takács Zoltán képviselő vállalta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a
napirendi pontokat:
1. Döntés labdarúgó pálya öntözésére locsoló kocsi beszerzéséről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása
1. Döntés labdarúgó pálya öntözésére locsoló kocsi beszerzéséről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Keresztes Lajos: Röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezte, hogy
a

Képviselő-testület

tagjainak

van-e

hozzáfűzni

valója,

illetve

megjegyzése

az

előterjesztéshez kapcsolódóan. Hozzászólás nem érkezett, így kérte a jelen lévő tagokat, hogy
kézfelemeléssel szavazzanak, amennyiben támogatni tudják a labdarúgó pálya locsolására
alkalmas öntözőrendszer megvásárlását.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a
határozati javaslatot.

Dunaföldvár Város Képviselő-testületének
141/2012 (VI.11.) határozata:
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Előszállási u. –i
labdarúgó pálya locsolására engedélyezi a FORRÁS 50/160 V típusú öntöződob megvételét
bruttó 762.000,- Ft összegben, a fejlesztési tartalékkeret terhére.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
2. Egyebek
● Kiss Lajos Csaba: Az előterjesztésen kívüli hozzászólásként megemlítette, hogy az egész
Duna-parton áldatlan állapotok uralkodnak, beleértve a kemping területét is. Hozzátette, hogy
a gödrök éppen csak be vannak temetve, amit két hónapja ástak ki, a szemét eldobálva, a fű
nincs lenyírva, a gazos területek eluralkodtak. Javasolta, hogy próbáljanak legalább a
rendszeres fűnyírásra valami megoldást találni, hogy ha valaki esetleg sétál városunk Dunapartján, akkor ne azt lássa, hogy úgy néz ki, mint a határ.
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Keresztes Lajos: Válaszában ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy tolmácsolja ezt a problémát
a közmunkások vezetőjének, Cziger Istvánnak és megpróbálnak mielőbb intézkedni ebben az
ügyben.
● Széles János: Az Építésügyi és Műszaki Iroda vezetőjét kérdezte, hogy befejeződtek-e az
útkátyúzások, mert véleménye szerint még jó pár utca sorsa rendezetlen ilyen téren, példaként
említette a Bölcske utcai temetőhöz vezető utat, illetve az Alsó-Bölcske utcát. Javasolta, hogy
ha nem is aszfalttal, de salakkal vagy zúzott kővel próbálják meg az ilyen utcákat helyrehozni.
● Takács Zoltán: Kérte az Építésügyi és Műszaki Iroda vezetőjét, hogy a Gábor Pál utcában
való bejáráshoz elhelyezett két oszlopot próbálják meg kivágatni vagy visszaállítani az eredeti
célnak megfelelő pozícióba, mert sajnos már annyira ferdén áll, hogy az autóját két
alkalommal sikerült meghúzatni.
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos megköszönte a rendkívüli Képviselő-testületi
ülésen való részvételt és az ülést 1015 órakor bezárta.
k.m.f.

Keresztes Lajos

Bárdos Lászlóné dr.

polgármester

címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Takács Zoltán
képviselő
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