
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 881-26/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 18-án 
(Szerdán) 9,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os terme 
 
Jelen vannak: 
Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli János képviselő 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen voltak még: Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető  
 
Takács Zoltán korelnök: Köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy jelen van 4 fő képviselő és a korelnök. 
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Horváth Zsolt  képviselőt. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:   
Kerüljön  napirendre 2. sz. pontként  a Dunaföldvár fekvőbeteg ellátási körzethez való 
tartozásról hozott 154/2012.(VI.19.9 KT határozat megerősítése című előterjesztés. 
 
Megszavaztatta az ülés napirendjét. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet: 
 
 

1. Döntés 2012. július 11-én tragikus hirtelenséggel  elhunyt Keresztes Lajos 
Dunaföldvár város polgármestere temetésével kapcsolatos költségek 
Önkormányzat általi viseléséről  
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
2. Dunaföldvár fekvőbeteg ellátási körzethez való tartozásról hozott 

154/2012.(VI.19.) KT határozat megerősítése 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
3. Egyebek 
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N a p i r e n d i   p o n t o k  t á r g y a l á s a 

 
 

1. Döntés 2012. július 11-én tragikus hirtelenséggel  elhunyt Keresztes Lajos 
Dunaföldvár város polgármestere temetésével kapcsolatos költségek 
Önkormányzat általi viseléséről  
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
Takács Zoltán korelnök: Indítványozta, hogy a 2012. július 11-én tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Keresztes Lajost, Dunaföldvár polgármesterét az Önkormányzat tekintse saját 
halottjának és vállalja a temetésével kapcsolatos költségeket.  
 
Hozzászólás nem hangzott el, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta az előterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 
 

196/2012.(VII.18.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2012. július 
11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Keresztes Lajost, Dunaföldvár város polgármesterét az 
Önkormányzat saját halottjának tekinti és vállalja a temetésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költséget a 2012. évi költségvetése dologi kiadásai terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
 
 

2. Dunaföldvár fekvőbeteg ellátási körzethez való tartozásról hozott 
154/2012.(VI.19.) KT határozat megerősítése 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Országos Tisztifőorvosi Hivatala által írt levelet, mely szerint 2012. június 11-én az ország 
valamennyi fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatója 
vonatozásában kiadásra kerültek a fekvőbeteg-szakellátási területeket megállapító 
határozatok. 
A döntés értelmében Dunaföldvár városa a Szekszárd-Pécs ellátási körzethez került. 
A Képviselő-testület a 154/2012.(VI.19.) KT határozatában kérte, hogy  a város továbbra is a 
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Kht. fekvőbeteg-ellátási körzetéhez tartozzon, és ennek 
megfelelően a betegút Dunaújváros-Székesfehérvár-Budapest legyen.  
Most e határozatunk megerősítéséről kell döntést hoznia a Testületnek.  
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A települési önkormányzat ellátási érdekből kezdeményezheti ellátási területének 
módosítását.  
Javasolta az alábbi határozat-tervezet elfogadását, melyet megszavaztatott. 
 
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát, hogy  
Dunaföldvár lakossága részére a fekvőbeteg ellátással kapcsolatos betegút Dunaújváros-
Székesfehérvár-Budapest legyen.  
Ennek érdekében a Testület a tárgyban hozott 154/2012.(VI.19.) KT határozatát megerősíti és 
ellátási érdekből kezdeményezi, hogy a 2006. évi CXXXII. Tv. 5/A § (7) paragrafusa szerinti 
nyilvántartásban szereplő ellátási terület helyett Dunaföldvár a Dunaújvárosi Szent Pantaleon 
Kórház Kft. fekvőbeteg-ellátási területéhez tartozzon.  
 
A Képviselő-testület  a kérelem benyújtására és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos Tisztifőorvosa megkeresésére – a polgármesteri tisztség betöltetlensége 
miatt – Takács Zoltán korelnököt felhatalmazza.” 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést 
hozta:  
 

197/2012.(VII.18.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát, hogy  
Dunaföldvár lakossága részére a fekvőbeteg ellátással kapcsolatos betegút Dunaújváros-
Székesfehérvár-Budapest legyen.  
Ennek érdekében a Testület a tárgyban hozott 154/2012.(VI.19.) KT határozatát megerősíti és 
ellátási érdekből kezdeményezi, hogy a 2006. évi CXXXII. Tv. 5/A § (7) paragrafusa szerinti 
nyilvántartásban szereplő ellátási terület helyett Dunaföldvár a Dunaújvárosi Szent Pantaleon 
Kórház Kft. fekvőbeteg-ellátási területéhez tartozzon.  
 
A Képviselő-testület  a kérelem benyújtására és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos Tisztifőorvosa megkeresésére – a polgármesteri tisztség betöltetlensége 
miatt – Takács Zoltán korelnököt felhatalmazza. 
 
Határidő: A határozat továbbítására azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
 
 
 

3. Egyebek 
 
Jákli János: Elmondta, a Képviselő-testület a 161/2012.(VII.10.) KT határozatában megbízta 
Takács Zoltánt  a polgármesteri hatáskörbe tartozó operatív feladatok elvégzésével és ehhez 
kapcsolódóan a polgármesteri hatáskörbe tartozó aláírások, kiadmányozások gyakorlásával. 
Javasolta, a Képviselő-testület  adjon megbízást arra, hogy Takács Zoltán az Önkormányzat 
tulajdonát képező OPEL Vectra illetve OPEL Astra  gépjárműveket vezethesse. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Indítványozta, hogy a Paksi Atomerőmű tulajdonában lévő, ez idáig 
Keresztes Lajos elhunyt  polgármesterünk használatába adott mobil telefonkészülék 
használatát is engedélyezze a Testület Takács Zoltán részére.  
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Takács Zoltán korelnök az indítványokat megszavaztatta. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
javaslatokat. 
Az alábbi döntés született:  
 
 

198/2012.(VII.18.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a polgármesteri 
tisztség betöltetlensége miatt Takács Zoltán korelnök részére, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező  OPEL Vectra típusú LBL-700 forgalmi rendszámú és az OPEL Astra 
típusú JDG-052 forgalmi rendszámú gépjárműveket vezesse, valamint használja a Paksi 
Atomerőmű tulajdonában lévő, az Önkormányzat polgármestere  részére használatra adott 
06/20-935 4266 hívószámú  mobiltelefont.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

                   Takács Zoltán korelnök   Bárdos Lászlóné dr. 
      a polgármesteri tisztség betöltetlensége                       címzetes főjegyző  
                             miatt 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
 
                                                    Horváth Zsolt képviselő 


