
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 881-32/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én 
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros  üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagyterme 
 
Jelen vannak: 
Takács Zoltán képviselő korelnök 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Széles János képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Takács Zoltán korelnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van 8 fő képviselő. 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Tóth István  képviselőt. 
 
Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:  
 
1. számú pontként kerüljön felvételre a „Szavazatszámláló bizottságok kiegészítése” c. 
előterjesztés.  
23. számú napirendi pontban döntsenek  a Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti ingatlan 
Csizmadia Margit által történő ingyenes felajánlásáról, 
 
Egyebekben: Tájékoztatást ad az Egyed Antal díj átadásáról, 
 
Zárt ülés 1. számú napirendi pontjában döntsenek bölcsődei létszámleépítésről. 
 
Jákli Viktor: „Egyebekben” tájékoztatást szeretne adni a Duna-Siómenti Vízitársulat 
szeptember 5-ei üléséről. 
 
Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:  
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1. Szavazatszámláló bizottságok kiegészítése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 

3. Beszámoló Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. I. félévi gazdálkodásának 
alakulásáról  
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
4. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 4. 

számú módosítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
5. Döntés a „KEOP-5.3.0/A-09-2012-0288 kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és 

termálfürdő komplex energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
Előadó: Takács  Zoltán korelnök 

 
6.  Döntés a „JETA-28-2012. kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő 

korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
7. Tervezői ajánlatok az Önkormányzat intézményei épületeinek 

energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása céljából  
Előadó: Takács Zoltán korelnök  

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

térítési díj megállapítás szabályairól szóló 11/2009.(VI.01.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök  

 
9. Szándéknyilatkozat a dunaföldvári közoktatási intézmények működtetésével 

kapcsolatosan (a 2012. évi CXXIV. Törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. Törvény módosítása alapján) 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 
 

10. A Városi Művelődési Központ magasabb vezetői (igazgatói) beosztása ellátására 
pályázat kiírása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
11. Beszámoló 2012. évi  szociális  nyári gyermekétkeztetésről 

Előadó: Takács Zoltán korelnök 
 

12. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum 
feltételek teljesítése. II. számú háziorvosi rendelő, Dunaföldvár, Gábor P. u. 2. 
(Dr. Palkó Ágnes) minimumfeltételeinek biztosítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 
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13. A Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség (Dunaföldvár, Templom u. 36.) 
támogatási kérelme 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 
 

14. Javaslat képviselő tiszteletdíj civil szervezetek számára történő felajánlása miatti 
költségvetési előirányzat módosítására 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
15. Hunyadi Park 4. szám alatti, 5003/8 hrsz-ú épületből 269 m2 ingatlanrész nyílt 

licit útján történő bérbeadása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
16. Özv. Csizmadia Gyuláné Dunaföldvár, Előszállási u. 69. szám alatti lakos 

ingatlan felajánlása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
17. Dunaföldvár, Vak Bottyán téri (4231/4 hrsz.) üzletsor lebontása 

Előadó: Takács Zoltán korelnök 
 

18. Dunaföldvár, Dankó Pista utca, Kadarka utca - Szőlőskertek utca közötti feljáró 
és az Ady Endre utca felújítási munkái 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
19. Dunaföldvár, Tavasz utca családi házas övezetnél közvilágítási hálózat kiépítése 

Előadó: Takács Zoltán korelnök 
 

20. A városi térinformatikai rendszer II. ütemének megvalósítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
21. AN-ZO Dunaföldvár Kft. (Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.) raktár-felújítási kérelme 

Előadó: Takács Zoltán korelnök 
 

22. JOÓ-FUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. határidő módosítási kérelme 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
23. Döntés Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti ingatlan ingyenes felajánlásról 

tájház céljára 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
24. Egyebek  

 
 
Zárt ülésen:  
 

1. Döntés bölcsődei létszámleépítésről 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
2. Egyebek 
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N a p i r e n d i   p o n t o k  t á r gy a l á s a 
 

 
1. Szavazatszámláló bizottságok kiegészítése 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést. 
 
Hozzászólás nem volt, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 

215/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
1997. évi C. tv.   23.  § (2) bekezdésére figyelemmel a helyi választási iroda vezetőjének 
(jegyző) indítványa alapján az 52/2010.(III.09.) KT határozattal megállapított  

1./ szavazatszámláló bizottságok tagjai sorából törli az alábbi személyeket: 

Elhunyt: Tamási László 
Lakcíme változott: Bencze Zsuzsanna 
Lemondott: Hajnal Józsefné, Futó László,Mráz József és Bányai Jánosné. 
Összeférhetetlen helyzetbe került: Ráczné Prajda Teréz 
Önkormányzati választások idejére összeférhetetlen helyzetbe került: Raffainé Kókány Judit 
és Merkel Jánosné. 
 

2./ szavazatszámláló bizottságok kiegészítéseként az alábbi személyeket választja meg: 

001 számú  szavazókör: Templom u. 9.       Kovács Béláné Dfvár, Belső Kertek köze 9. 
 

005. számú szavazókör: József téri Óvoda   Jákli Sándorné Dfvár, Sallai u. 1. 
 
006. számú szavazókör: Püspök u. 1.          Bencze Tünde Dfvár, Szőlőskertek útja 47. 
                  Terbe Edit Dfvár, Tó u. 51. 
 
007. számú szavazókör: Püspök u. 1.           Merkel Jánosné Dfvár, Tavasz u. 5/C. 
                     Farkas Flóra Dfvár, Kéri u. 102.    
 
009. számú szavazókör: Templom u. 9.        Czódor Ibolya  Dfvár, Magyar L. u. 49.  

               Raffainé Kókány Judit  Dfvár, Béke tér 11/B. 
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. HVI vezető 
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2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt: Megkérdezte, hogy Dunaföldvár  fekvőbeteg ellátásával kapcsolatosan az 
ANTSZ hozott-e már valamilyen döntést? A dunaföldváriak járhatnak-e továbbra is a 
dunaújvárosi kórházba?  
 
Széles János kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a korelnök. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: A megerősített döntésünket elküldtük az ÁNTSZ-nek, aki országos 
hatósági határozatot fog hozni az ügyben. Ez a határozat még hozzánk nem érkezett. Nem 
tudjuk van-e döntés.  
Valószínű,  a háziorvosok tudják, hogy hova irányítsák a betegeket, ők még felénk nem 
jeleztek, hogy bármiféle probléma lenne.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ha megjelenik a döntés a Magyar Közlönyben, akkor a fekvőbeteg 
ellátásunk a dunaújvárosi kórházban biztosított lesz.  
 
Más hozzászólás nem volt, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 

216/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a124/2011.(V.25.),169/2011.(VII.19.), 185/2011.(VIII.30.), 188/2011.(VIII.30.) 
196/2011.(X.11.), 197/2011.(X.11.), 209/2011.(X.11.), 217/2011.(X.11.),246/2011.(XI.29.), 
257/2011.(XII.01.), 266/2011.(XII.19.), 68/2012.(III.20.), 85/2012.(IV.11.),89/2012.(IV.24.), 
92/2012.(IV.24.), 101/2012.(IV.24.), 129/2012.(V.22.), 130/2012.(V.22.),133/2012.(V.22.), 
136/2012.(V.22.), 141/2012.(VI.11.), 142/2012.(VI.19.), 143/2012.(VI.19.),145/2012.VI.19.), 
153/2012.(VI.19.), 154/2012.(VI.19.), 197/2012.(VII.18.), 156/2012.(VI.19.), 
157/2012.(VI.19.), 165/2012.(VII.10.), 166/2012.(VII.10.), 173/2012.(VII.10.), 
174/2012.(VII.10.), 182/2012.(VII.10.),184/2012.(VII.10.), 185/2012.(VII.10.), 
186/2012.(VII.10.), 192/2012.(VII.10.), 193/2012.(VII.10.), 196/2012.(VII.18.), 
202/2012.(VII.31.), 203/2012.(VII.31.), és a 204/2012.(VII.31.) KT határozatokról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 
 

3. Beszámoló Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. I. félévi gazdálkodásának 
alakulásáról  
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
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Takács Zoltán korelnök megkérte Jákli Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját.  
 
Jákli János: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, nagyon lényeges, hogy a 
város felhalmozási jellegű kiadásokat sokkal többet tervezett be, mint ami megvalósult, így 
hiányzik a támogatások lehívása. A féléves teljesítésnél  lényeges eltéréseket nem talált a 
bizottság.  
A működési kiadások vonatkozásában volt kérdés a bizottsági ülésen a pénzügy felé. Arra 
várják a választ, hogy a működési kiadások, személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó  tb. 
járulékoknál úgy érezték, hogy nincs teljesen „paliban” a két szám.  
 
Gács Katalin pénzügyi munkatárs: Válaszában elmondta, az előirányzatoknál történt egy 
olyan  előirányzat változtatás miszerint a piac-vásár a hivatali bérre és járulékaira lett 
ráterhelve. Ez okozza a 56 %-os teljesítést. Ez visszavezetésre kerül.  
 
Jákli János: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Takács Zoltán korelnök arról szavaztatta a képviselőket, elfogadják-e a beszámolót. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozta:  
 

217/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Városi 
Önkormányzat  2012. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök (a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt) 
 
 
 

4. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 4. 
számú módosítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök megkérte Jákli Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottsági ülésen megnézték a sorokat, minden bizottsági tag 
elfogadásra javasolja  a rendelet módosítási javaslatot. A valós helyzethez történő igazítás 
történik meg. 
 
Takács Zoltán körelnök megszavaztatta a rendelet módosítást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012.(IX.20.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

5/2012.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
Az  aláírt rendelet 2 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 

5. Döntés a „KEOP-5.3.0/A-09-2012-0288 kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és 
termálfürdő komplex energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
Előadó: Takács  Zoltán korelnök 

 
6. Döntés a „JETA-28-2012. kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő 

korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Az 5. illetve a 6. számú napirendi pont együtt került megvitatásra.  
 
Takács Zoltán korelnök: Részletesen elmondta az előterjesztésekben leírtakat.  
 
Jákli János: Elmondta, mindkét pályázat a fürdőhöz kapcsolódik. A pályázatot elnyertük,  de 
a pályázatban szereplő műszaki tartalmat az akkori beárazás alapján nem lehet megvalósítani. 
A fő kérdés az,  hogy a megvalósításhoz szükséges forrást a város milyen forrásból tudja  
biztosítani. Hogyan lehet a költségvetésben átcsoportosítani, hogy ezt a 5,5 millió forintot 
biztosítani lehessen, úgy hogy a hitelkeretünket ne növeljük.  
A Pénzügyi Bizottság arra kérte a pénzügyi irodát, hogy a felhalmozási soron próbáljon olyan 
meg nem valósult, de betervezett kiadások esetében átcsoportosítani annak érdekében, hogy a 
beruházás fedezete meglegyen.  
 
Viczai János A DDIF Zrt. vezérigazgatója: Elmondta, az Unikorn Épker. 5 %-os 
árkedvezmény tett az eredeti ajánlatához képest, igaz a bíráló bizottságnak olyan javaslata 
volt, hogy képezzenek  5 %-os tartalékkeretet arra az esetre, ha váratlan dolgok jönnek elő.  
A tető állapota igazolni fogja ezt az 5 %-os tartalékkeret felhasználást.  
 
Kiss Lajos Csaba: Elmondta, a dunaföldvári fürdőn külsőre különösebb változások nem 
fognak történni,  állagmegóvó beruházások lesznek. A tetőcserét mindenképpen  meg kell 
valósítani. Jelentős a város életében ez a beruházás. 
A szellőzés a két pályázatban benne van-e?  
 
Jákli János: Mivel a határozatunk a költségvetési is fogja érinteni, kérte, hogy a határozatban 
jelöljék meg miből lesz a két forrás. Egészüljön ki a határozat ezzel. 
 
Lajkó Andor: A páramentesítés vonatkozásában elmondta, a JETA pályázat keretében 
valósul meg a teljes légtechnika és a páramentesítés, ebben benne van a berendezés 
tartószerkezete és komplett berendezés. A lapostető azért kerül fejújításra, ha a későbbiekben 
szóba kerül az épület bővítése, akkor azt nem kell szétrombolni.  
 
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a korelnök. 
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Horváth Zsolt: Jákli János javaslata szerint a határozat kiegészül egy 4. számú ponttal, mely 
megjelöli az átcsoportosítás helyét a költségvetésben.  
 
Takács Zoltán korelnök  először a KEOP pályázat vonatkozásában szavaztatta a képviselőket 
Jákli János módosító javaslatával egyetemben. 
A módosító javaslat az alábbi: 
 

„4.A beruházás megvalósításához szükséges további önerő összegét 1.106.896.- Ft. + 
ÁFA 247.027.- Ft. (2 % áfa különbözet) összesen bruttó 1.652.785.- Ft-ot a 2012-es 
költségvetése 2.1.2. mellékletében szereplő  Bölcske u. -6-os út összekötő mezőgazdasági 
út tervezés, tulajdonjog rendezés előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítja.   

      A döntést a soron következő előirányzat módosítás alkalmával át kell vezetni. „ 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

218/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
3. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-5.3.0/A-09-2010-

0288 kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex energetikai felújítása 
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének hirdeti az UNIKORN-ÉPKER Kft-t. (7025 
Bölcske, Kornis u. 7.) 

1. részfeladat (építészeti munkák) Ajánlati ár: 10 512 081 Ft + ÁFA 

Tartalékkeret (5%):        525 604 Ft + ÁFA 

Összesen:   11 037 685 Ft + ÁFA   

2. részfeladat (gépészeti munkák) Ajánlati ár:  2 305 317 Ft + ÁFA 

Tartalékkeret (5 %):        115 266 Ft + ÁFA 

Összesen:     2 420 583 Ft + ÁFA 

Mindösszesen:    13 458 268 Ft + ÁFA 
 

4. Vállalja a többlet saját forrás biztosítását a 2012. évi költségvetés terhére a KEOP-
5.3.0/A-09-2010-0288 kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex 
energetikai felújítása  pályázat keretében.  

 
5. Felhatalmazza a korelnököt, hogy a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel 

kösse meg. 
 

6. A beruházás megvalósításához szükséges további önerő összegét 1.106.896.- Ft. + 
ÁFA 247.027.- Ft. (2 % áfa különbözet) összesen bruttó 1.652.785.- Ft-ot a 2012-es 
költségvetése 2.1.2. mellékletében szereplő  Bölcske u. -6-os út összekötő 
mezőgazdasági út tervezés, tulajdonjog rendezés előirányzatból történő 
átcsoportosítással biztosítja.   

             A döntést a soron következő előirányzat módosítás alkalmával át kell vezetni.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
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Ezután Takács Zoltán korelnök a JETA pályázat tekintetében szavaztatta a Képviselő-
testületet Jákli János által tett alábbi kiegészítéssel: 
 
„ 

4. A beruházás megvalósításához szükséges  további önerő összegét 3.484.410.- Ft. + 
ÁFA, összesen bruttó 4.425.201.- Ft.-ot a 2012. évi költségvetésének 2.1.2. 
mellékletében szereplő Ságvári-Kereszt u. burkolat felújításához terv készítés és 
Bölcske u. 6-os út összekötő mezőgazdasági út tervezés, tulajdonjog rendezés 
előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítja.  

      A döntést a soron következő előirányzat módosítás alkalmával át kell vezetni. „ 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést 
hozta:  
 

219/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JETA-28-2012 kódszámú 
Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesének hirdeti az UNIKORN-ÉPKER Kft-t. (7025 Bölcske, Kornis u. 7.) 

 

1. részfeladat (építészeti munkák) Ajánlati ár: 17 347 969 Ft + ÁFA 

Tartalékkeret (5%):        897 398 Ft + ÁFA 

Összesen:   18 215 367 Ft + ÁFA   

2. részfeladat (gépészeti munkák) Ajánlati ár: 11 261 789 Ft + ÁFA 

Tartalékkeret (5 %):        563 089 Ft + ÁFA 

Összesen:   11 824 878 Ft + ÁFA 

Mindösszesen:    30 040 245 Ft + ÁFA 
 

2. Vállalja a többlet saját forrás biztosítását a 2012. évi költségvetés terhére a JETA-28-
2012 Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő korszerűsítése pályázat keretében.  

 
3. Felhatalmazza a korelnököt, hogy a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel 
kösse meg. 

 
5. A beruházás megvalósításához szükséges  további önerő összegét 3.484.410.- Ft. + 

ÁFA, összesen bruttó 4.425.201.- Ft.-ot a 2012. évi költségvetésének 2.1.2. 
mellékletében szereplő Ságvári-Kereszt u. burkolat felújításához terv készítés és 
Bölcske u. 6-os út összekötő mezőgazdasági út tervezés, tulajdonjog rendezés 
előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítja.  

      A döntést a soron következő előirányzat módosítás alkalmával át kell vezetni.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
 
Jákli János: Megjegyezte, a város közel 50 millió forintot tesz  a két pályázathoz önerőként.  
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Dr. Süveges Árpádné: Hozzátette, e beruházás nélkül nem tud üzemelni a fürdő, használjuk 
ki a pályázati lehetőséget.  
 
Tóth István: Véleménye szerint erősíteni kell azokat a tevékenységeket, melyeket az OEP 
támogat, gondol itt  pl. a  gyógyászati tevékenységekre.  
 
 
 

7. Tervezői ajánlatok az Önkormányzat intézményei épületeinek 
energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása céljából  
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Takács Zoltán korelnök: Részletesen ismertette az előterjesztett anyagokat.  
 

� Kiss Lajos Csaba: Kérte, kerüljön be mindhárom határozat 3 sz. pontjába 
kiegészítésként,  az ajánlati árhoz az a kikötés, hogy „, amennyiben a pályázat keretében 
elszámolható”. 

 
Dr. Süveges Árpádné: Az új iskola nem került szóba? 
 
Lajkó Andor: De igen, szóba került, de a csomagba nem került be, mivel az iskola építése 
uniós pályázat volt. Az iskola keleti tájolású tetőszerkezete is kedvezőtlen.  
 
Takács Zoltán korelnök külön-külön szavaztatta meg  a határozati javaslatokat Kiss Lajos 
Csaba által tett garancia beépítéssel egyetemben. 
 
A Képviselő-testület mindhárom határozat vonatkozásában 7 igen, 1 ellenszavazattal 
elfogadta a határozati javaslatokat. 
 
Az alábbi határozatok születtek: 
 

220/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az 
önkormányzat intézményei épületeinek energiahatékonysága növelése és megújuló energia 
előállítása céljából a tervezési feladatok elvégzésével a Civitas NRG Kft.-t (1054 Budapest, 
Zoltán u. 11. III. em. 12.) bízza meg.  

 
2. A tervezési feladatok:  

 
� Városi Művelődési Központ (Ilona u. 9.) – külső nyílászáró csere, külső határoló szerkezetek 

utólagos hőszigetelése, fűtés korszerűsítése- és használati melegvíz előállítása megújuló 
alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz tervdokumentáció) 

� Öregek Napközi Otthona (Duna u. 13.) - fűtés korszerűsítése- és használati melegvíz 
előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz 
tervdokumentáció) 

� Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár (Béke tér 13.) - fűtés korszerűsítése- és használati 
melegvíz előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex 
pályázathoz tervdokumentáció) 
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3. Ajánlati ár:  
 

� Ajánlati ár: 1.200.000.- Ft + ÁFA előleg szerződéskötéskor, 6.700.000.- Ft + ÁFA végszámla 
nyertes pályázat esetén, támogatási szerződés megkötésekor, amennyiben a pályázat keretében 
elszámolható. 

 
6. A szerződéses díj fedezete: előleg esetében a 2012. évi költségvetés, a végszámla esetében a 

2013. évi költségvetés.  
 

7. Felhatalmazza a korelnököt a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 

8. A pályázat megírására az alábbi három céget versenyezteti meg: 
 

a. ENVECON Kft.  
1125 Budapest, Dániel út 54/C 
 
b. Sugallat Kft. 
2461 Tárnok, Ősz u. 12. 
 
c. Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt. 
8000 Székesfehérvár, Budai út 75. 

 
9. A közbeszerzés lebonyolítására az alábbi három céget versenyezteti meg: 
 

a. KÖZ-PÁLYA Kft. 
2367 Újhartyán, Monori u. 30. 
 
b. ÉPINBER Kft. 
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12. 
 
c. Misiker 2001 Kft.  
2700 Cegléd, Téglagyár, u. 40. 

 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
 
 
 

221/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

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

önkormányzat intézményei épületeinek energiahatékonysága növelése és megújuló energia 
előállítása céljából a tervezési feladatok elvégzésével a Civitas NRG Kft.-t (1054 Budapest, 
Zoltán u. 11. III. em. 12.) bízza meg.  

 
2. A tervezési feladatok:  

 
� Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 2.) – fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz 

előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz 
tervdokumentáció) 

� DBM-MONI (Templom u. 9.) - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása 
megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz 
tervdokumentáció) 
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� Sportcsarnok - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása megújuló alapon, 
elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz tervdokumentáció) 

 
3. Ajánlati ár:  

 
� Ajánlati ár: 1.200.000.- Ft + ÁFA előleg szerződéskötéskor, 6.700.000.- Ft + ÁFA végszámla 

nyertes pályázat esetén, támogatási szerződés megkötésekor, amennyiben a pályázat keretében 
elszámolható. 

 
4. A szerződéses díj fedezete: előleg esetében a 2012. évi költségvetés, a végszámla esetében a 

2013. évi költségvetés.  
 

5. Felhatalmazza a korelnököt a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 

6. A pályázat megírására az alábbi három céget versenyezteti meg: 
 

a. ENVECON Kft.  
1125 Budapest, Dániel út 54/C 
 
b. Sugallat Kft. 
2461 Tárnok, Ősz u. 12. 
 
c. Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt. 
8000 Székesfehérvár, Budai út 75. 

 
 

7. A közbeszerzés lebonyolítására az alábbi három céget versenyezteti meg: 
 

a. KÖZ-PÁLYA Kft. 
2367 Újhartyán, Monori u. 30. 
 
b. ÉPINBER Kft. 
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12. 
 
c. Misiker 2001 Kft.  
2700 Cegléd, Téglagyár, u. 40. 

 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
 
 
 

222/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

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

önkormányzat intézményei épületeinek energiahatékonysága növelése és megújuló energia 
előállítása céljából a tervezési feladatok elvégzésével a Civitas NRG Kft.-t (1054 Budapest, 
Zoltán u. 11. III. em. 12.) bízza meg.  

 
2. A tervezési feladatok:  
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� DBM-MONI – Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 19-23.) - fűtés korszerűsítés- és használati 
melegvíz előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex 
pályázathoz tervdokumentáció) 

� DBM-MONI (Püspök u.) - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása megújuló 
alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz tervdokumentáció) 

� Óvoda (Iskola u.) - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása megújuló alapon, 
elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz tervdokumentáció) 

 
3. Ajánlati ár:  

 
� Ajánlati ár: 1.200.000.- Ft + ÁFA előleg szerződéskötéskor, 6.700.000.- Ft + ÁFA végszámla 

nyertes pályázat esetén, támogatási szerződés megkötésekor, amennyiben a pályázat keretében 
elszámolható. 

 
4. A szerződéses díj fedezete: előleg esetében a 2012. évi költségvetés, a végszámla esetében a 

2013. évi költségvetés.  
 

5. Felhatalmazza a korelnököt a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 

6. A pályázat megírására az alábbi három céget versenyezteti meg: 
 

a. ENVECON Kft.  
1125 Budapest, Dániel út 54/C 
 
b. Sugallat Kft. 
2461 Tárnok, Ősz u. 12. 
 
c. Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt. 
8000 Székesfehérvár, Budai út 75. 

 
7. A közbeszerzés lebonyolítására az alábbi három céget versenyezteti meg: 
 

a. KÖZ-PÁLYA Kft. 
2367 Újhartyán, Monori u. 30. 
 
b. ÉPINBER Kft. 
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12. 
 
c. Misiker 2001 Kft.  
2700 Cegléd, Téglagyár, u. 40. 

 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
 
 

8. A szakképzésben és az alapfokú művészeti oktatásban fizetendő költségtérítés és 
térítési díj megállapítás szabályairól szóló 11/2009.(VI.01.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök  

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, javasolta annak 
elfogadását.  
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Jákli János: Most iskolai éves  térítési díjakról szavaznak, mi történik január 1-e után? Olyan 
információ van, hogy a szakképzés január 1-től kikerül az önkormányzat fennhatósága alól. 
A művészeti oktatás önként vállalt feladat, a jövő évi költségvetésünk része lesz majd, hogy 
tudjuk vállalni vagy sem.  
 
Széles János képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a korelnök. 
 
Petrovics Józsefné a DBM-MONI főigazgatója: Sajnos nem tudja január 1-e után mi lesz. 
Úgy gondolja, hogy a tanév június 15-én ér véget, nem gondolja, hogy tanév közben 
változások történnének. A törvény kötelezett bennünket, hogy tekintsük át a térítési díjak és 
tandíjak mértékét.    
 
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete 

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

11/2009.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Az aláírt rendelet 2 eredeti példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
  

9. Szándéknyilatkozat a dunaföldvári közoktatási intézmények működtetésével 
kapcsolatosan (a 2012. évi CXXIV. Törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. Törvény módosítása alapján) 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az írásos előterjesztésben leírtakat.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, arról kell döntenie a Testületnek, hogy akarjuk-e vagy nem 
akarjuk az oktatási intézményeinket saját kezelésben tartani. Jelen pillanatban nem tudunk 
semmit arról, hogy a következő évben mennyi lesz a fejkvóta, mennyi marad meg azokból az 
adókból, melyek központi elvonás alá kerülnek, nem tudunk a finanszírozásról egyáltalán 
semmit.  
Az Oktatási Bizottsági ülésen nem volt vita, egyhangúlag  az volt a vélemény, hogy 
ragaszkodnak az iskolák saját kézben tartásához és az idő eldönti, hogy bírjuk-e vagy sem. 
Egyenlőre nem vagyunk olyan információk birtokában, hogy felelős döntéssel kimondhassuk, 
hogy vállaljuk.   
Úgy kerüljön be a határozatba, hogy szeretnék az iskolákat saját kézben tartani, de nincsenek 
olyan információk birtokában, ami alapján el tudják dönteni. Ezt a köztes megoldást javasolta 
az Oktatási Bizottság.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság  elég radikálisan próbált közelíteni ahhoz, hogy mi lesz a 
normatíva, mennyi bevétele lesz a városnak, mennyiből tudják működtetni az iskolát. 
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Különböző számítások születtek, próbálták kitalálni, hogy a számaik alapján egyáltalán 
működtethető-e az iskola együttes. 
Mivel csak szándéknyilatkozatot kell tenni, úgy foglalt állást a Pénzügyi Bizottság, hogy 
akarjuk a működtetést, de a végleges döntést a finanszírozhatóság függvényében tudjuk 
meghozni.  
 
Horváth Zsolt: Jákli János által elmondottakat támogatja.  
 
Kiss Lajos Csaba: Szerette volna, ha az Oktatási Bizottság javaslata időben a képviselők elé 
kerül. Jelezte, hogy e témában nem kíván szavazni. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: A testületi üléseken a bizottságok elnökei minden esetben 
elmondhatták  bizottságuk döntését.  
A Testület módosító javaslatot tehet az előterjesztett határozati javaslat vonatkozásában.  
 
 
Takács Zoltán megszavaztatta a határozati javaslat „B” változatát Jákli János által tett 
módosító javaslattal egyetemben.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal (Kiss Lajos Csaba képviselő nem 
szavazott) elfogadta a javaslatot.  
 
Az alábbi döntés született:  

223/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. Törvény (Nkt.) 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a 
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelés intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését  szeretné vállalni,  a finanszírozhatóság 
függvényében, de  a Képviselő-testület jelenleg nincs a döntéshez szükséges információ 
birtokában. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök (a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt) 
 

 
10. A Városi Művelődési Központ magasabb vezetői (igazgatói) beosztása ellátására 

pályázat kiírása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette a előterjesztett anyagot.  
 
Dr. Süveges Árpádné: Nem érti, hogy miért 1 év a javasolt vezetői megbízás időtartama a 
pályázati kiírásban 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ha 5 évet akar a Képviselő-testület, akkor azt is megszavazhatja. 
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Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a korelnök. 
 
Kiss Lajos Csaba: Egy vezetővel szemben sem tisztességes, hogy 1 év időtartamra szól a 
megbízás. Ez  alatt nem lehet munkát tervezni, nem lehet a jövőre gondolni. Erre építi az 
igazgató az egzisztenciáját. A ciklus végéig tartó kinevezést tudná támogatni. Nem támogatja, 
hogy 1 évre legyen kiírva a pályázat.  
 
Tóth István: Már szóba került az elmúlt években a Könyvtár és a Művelődési Központ 
összevonása. El kellene dönteni, hogy a két intézmény működhet-e egy vezetéssel vagy sem.  
Adunk valakinek egy kinevezést és közben  kitaláljuk, hogy elég lenne egy igazgató a két 
intézménynek.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Többek között ez a lehetőség is benne van abban, hogy 1 évre szól 
kinevezési javaslat.  A járási átalakítás miatt és az önkormányzatok jövő évi finanszírozása 
miatt sok mindenen el kell gondolkodnunk.  Lehet, hogy nagyon rövid az 1 év a pályázatban, 
de ezzel sokkal kisebb konfliktusokkal tudunk  gondolkodni.  
A jogszabály maximum 5 év időtartamra ad lehetőséget.  
 
Horváth Zsolt: Arra van lehetősége a Képviselő-testületnek, hogy 2013. január 1-től 
megbízza a jelenlegi igazgatót 1 évre az intézmény vezetésével  és pályázatot nem írunk ki?   
 
Bárdos Lászlóné dr.: A pályázatot ki kell írni.  
 
Kiss Lajos Csaba: A pályázat kiírását 5 év időtartamra javasolja. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Ő is az 5 évet támogatja.  
 
Jákli János: Nem látjuk a 2013-as évet, az összes intézményünket működtetni kell. 
Óvatosságra int mindenkit, mert esetlegesen ha fel kell menteni a több évre kinevezett 
igazgatót, akkor annak nem kevés az anyagi vonzata.  
 
Takács Zoltán korelnök először az 5 év időtartamra szóló kinevezési javaslatot szavaztatta 
meg.  
Megállapította, hogy ezt a javaslatot 2 fő képviselő támogatta, így ez a javaslat nem kapott 
többséget.  
Ezután az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 2 ellenszavazattal elfogadta ezt a javaslatot. 
 
Az alábbi határozat született.  

224/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  Városi  
Művelődési Központ (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.) magasabb vezetői (igazgatói)  
álláshelyének betöltésére. 
 

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S 
 

A   VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 



 17 

MAGASABB VEZETŐI (IGAZGATÓI)  ÁLLÁSHELYÉRE 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
               ( 3 hónap próbaidő) 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezetői megbízás határozott időre, 2013. január 01-től  2013. december 31-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakmai munkájának koordinálása, az intézmény gazdálkodásával összefüggő 
pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási feladatok ellátása, az intézmény vezetése, 
képviselete, munkájának szervezése. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság. 
• Cselekvőképesség. 
• Büntetlen előélet. 
• Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, továbbá a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési 
intézmény-vezetői tanfolyam eredményes elvégzése. 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
• Közművelődési területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Közművelődési területen szerzett vezetői tapasztalat. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz. 
• Iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata. 
• Szakmai gyakorlatot igazoló okirat/ok  másolata. 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
• A pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
• Szakmai program, fejlesztési elképzelések bemutatása, az intézmény vezetésére 

vonatkozó, a helyi  helyzetelemzésre épülően. 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát elbíráló  üléseken kívánja-e zárt ülés tartását. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. január 01. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala 
címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Művelődési Központ igazgató. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló 
határidő lejártát követő  képviselő-testületi ülésen dönt, az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-, 
Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdos Lászlóné dr. címzetes 
főjegyző nyújt, a 75/541-550/62 telefonszámon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős a pályázati kiírás továbbításáért: Baráthné Ruzicska Erika   
 
 
 

11. Beszámoló 2012. évi  szociális  nyári gyermekétkeztetésről 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Babits Józsefné DASZK vezető: Ismertette beszámolóját.  
 
Hozzászólás nem volt.  
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

225/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Babits Józsefné DASZK vezető 
által készített - a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról készült 
tájékozatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
  
 

12. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum 
feltételek teljesítése. II. számú háziorvosi rendelő, Dunaföldvár, Gábor P. u. 2. 
(Dr. Palkó Ágnes) minimumfeltételeinek biztosítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett található.  
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Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Süveges Árpádné: A Szociális Bizottság tárgyalta a felvetést. A Bizottság már több 
ízben támogatta a doktornő kérelmét, mivel az a dunaföldvári lakosok érdekében történne.  
Vállalják, hogy két éven belül teljesítik a jogszabály által előírt minimum feltételeket.  
 
Tóth István: Megjegyezte, a kűlvégi rendelőben Dr. Hallai Róbert nem két év alatt, hanem 2 
hét alatt saját beruházásból csinált új rendelőt. Példa értékű, hogy valaki hosszú távon 
gondolkodik és nem sajnálja a saját pénzét önkormányzati tulajdonú ingatlanra rákölteni, 
hogy a megfelelő körülményeket megteremtse.  
 
Jákli János: Volt már értékbecslés, mibe is kerülne a III-as számú rendelő  átalakítása? 
 
Lajkó Andor: Ha jól emlékszik 180 e forint körüli az összeg. 
 
Takács Zoltán korelnök a határozati javaslat „A” változatát szavaztatta meg. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi 
döntést hozta:  
 

226/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy a 
Dunaföldvár III. számú háziorvosi rendelő (Dr. Palkó Ágnes) tekintetében két éven belül 
vállalja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről 
szóló  60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet  szerinti egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételek teljesítését. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Takács Zoltán korelnök (a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt) 
 

13. A Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség (Dunaföldvár, Templom u. 36.) 
támogatási kérelme 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az kérelmet.  
 
Molnár Iván plébános: Erre az elterelő útra nem lett volna szükség, ha megkaptuk volna a 
szolgalmi jogot a római katolikus egyháztól. Ez a többletköltség nekik nem volt betervezve. 
 
Széles János: Véleménye szerint a római katolikus egyháztól elvárható lenne,  hogy 
támogasson egy fejlesztést, hogy ennek az egyházközségnek ne legyen plusz költsége.  
 
Tóth István: Benne is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg. 
Jelenleg Dunaföldváron nincs olyan ravatalozó, hogy halottainkat méltó helyen ravatalozzuk 
fel. A jelenlegi ravatalozók állapota gyalázatos.  
Európai színvonalú ravatalozó készülne el az evangélikus egyházközség  kezdeményezésére. 
Igaz, hogy ez az evangélikus egyházé lenne, de mi lenne, ha ebben a ravatalozóban a 
katolikus halottat is fel lehetne ravatalozni?  
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Ezt az utat a római katolikus egyház pénzért adja, ilyen nagy az ellentét a két egyház között, 
vagy ez csak dunaföldvárra jellemző?  Van rá példa, hogy más településen működik az 
összegfogás.  
 
Molná Iván plébános: Elmondta, a ravatalozót természetesen bárki használhatja felekezettől 
teljesen függetlenül. Ha nem lett volna ez a probléma már a hivatalos átadása lenne a 
ravatalozónak.  
A ellentétek vonatkozásában nem biztos, hogy a helyi plébános felelősségét kellene elővenni. 
A pécsi püspök úr nagyon is rugalmasan állt a kérdéshez, inkább a helyi római tanácsadók 
azok „félrevitték” a „nótát”. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Gratulál az evangélikus egyháznak, hogy egy ilyen pályázatot meg 
tudott nyerni, és hogy eszébe jutott, hogy a város érdekében ilyen infrastrukturális fejlesztést 
eszközöljön.   
Megjegyezte még, a keresztényi felebaráti szeretet jegyében is elvárható az együttműködés. 
 
Jákli János: Sajnos a pénzügyi bizottság  is az egyházak együttműködési kérdését 
boncolgatta.  
Megkérdezte, az elnyert pályázatot mikorra kell az egyháznak elszámolnia a pályázatot nyújtó 
felé. Mi a megvalósítás végső határideje? 
Fontos kérdés ez, mert a kért támogatás a költségvetésünkbe nincs beépítve.  
 
Molnár Iván plébános: 2013. március végéig kell elszámolnunk a pályázati pénzzel. A 2,6 e 
forintot nem kell visszatérítenünk egészen addig, amíg a beruházás nem valósul meg. A 
nehézségek miatt nem kötnek bennünket határidőhöz. 
 
Horváth Zsolt: A KEOP és JETA pályázatok forrásmaradványa lehetne  a forrása az általunk 
adandó 750 e forint támogatásnak.  
 
Jákli János: Elmondta, a Pénzügyi Bizottsági ülésen is szó volt arról, hogy anyagi forrás 
átutalására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az Egyházközségi igazolja, hogy az út 
területe a tulajdonába került.  
 
Széles János: Hozzátette, a két egyház vitája egy kocsiút bekerülési ára. A katolikus egyház 
egy  kis jóindulatával  a nem kellene külön kocsiutat csinálni.  
 
Jákli Viktor: Elmondta, a külvégi temetőben a kápolnát nem lehet megkerülni, mert ott van 
mellette egy kút. Személyautónál nagyobb kocsival ott nem lehet elmenni. Építkezésről van 
szó. Szerinte ez volt a katolikus egyház döntésének oka.  
Annak idején lett volna egy telekvásárlására lehetősége a Képviselő-testületnek, de akkor azt 
a Testület elutasította, mellyel megoldódott volna az evangélikus temető megközelítése.  
 
Takács Zoltán  korelnök megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot: 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 
Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség kérelmét. Az új ravatalozó építéséhez szükséges út 
kialakításához biztosít közmunkásokat, illetve a vállalkozásban elvégezhető feladatokhoz a 
pénzügyi fedezetet, bruttó  maximum 750.000.- Ft-ot, amennyiben az Egyházközség igazolja, 
hogy az út területe a tulajdonába került.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
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Az alábbi döntés született: 
227/2012.(IX.11.) KT.  

h a t á r o z a t 
  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 
Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség kérelmét. Az új ravatalozó építéséhez szükséges út 
kialakításához biztosít közmunkásokat, illetve a vállalkozásban elvégezhető feladatokhoz a 
pénzügyi fedezetet, bruttó  maximum 750.000.- Ft-ot, amennyiben az Egyházközség igazolja, 
hogy az út területe a tulajdonába került.  
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Határidő: 2012. december 31. 
 

Szünet volt. 
 
Széles János nincs jelen az ülésen, jelen van 6 fő képviselő és a korelnök. 
 
 

14. Javaslat képviselő tiszteletdíj civil szervezetek számára történő felajánlása miatti 
költségvetési előirányzat módosítására 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést.  
Megszavaztatta a határozati javaslatot.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 

228/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Jákli Viktor  írásbeli   
bejelentését a  tiszteletdíj felajánlásáról. 

A képviselő-testület a képviselő összesen   217 539 ,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az 
alábbi  szervezet támogatására használja fel: 
 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ 217 539,- 
 Összesen: 217 539,- 
 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2012.09.30. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a korelnök. 
 
 



 22 

15. Hunyadi Park 4. szám alatti, 5003/8 hrsz-ú épületből 269 m2 ingatlanrész nyílt 
licit útján történő bérbeadása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést.  
 
Kiss Lajos Csaba: Véleménye szerint nem biztos, hogy reális ez a kikiáltási ár.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott ez a felvetés. Helyi rendeletünk van, 
ami szabályozza, mennyiről indulhat a licit ár.  
Kiírjuk ez alapján és amennyiben érdeklődő van, aki ajánlatot tesz egy bizonyos áron, akkor a 
Testület erről akkor szavazhat. Nem kívánunk helyi rendeletet sérteni.  
A Pénzügyi Bizottság támogatta  a határozati javaslatok elfogadását.  
 
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta külön-külön a határozati javaslatokat.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

229/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Hunyadi park 4. szám alatti, 5003/8/A/1 (pinceszint) 
701,56 m2 alapterületű ingatlanrészt egyben a földszinti 5003/8/A/2 hrsz.-ú 300 m2 
alapterületű ingatlanrésszel és a szinten lévő egységekre bontva külön-külön is bérbe adja 
nyílt licit útján. A helyi vagyon rendelet alapján a  15220Ft/m”/év+ Áfa kikiáltási áron.      
                                        
Határidő: azonnal 
Felelős:  Takács Zoltán korelnök 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

230/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Hunyadi park 4. szám alatti, 5003/8/A/2 (földszint)  
300 m2 alapterületű ingatlanrészt egyben a pinceszinti 5003/8/A/1 hrsz.-ú 701,56 m2 
alapterületű ingatlanrésszel és a szinten lévő egységekre bontva külön-külön is bérbe adja 
nyílt licit útján. A helyi vagyon rendelet alapján a  15220Ft/m”/év+ Áfa kikiáltási áron.      
 
Határidő: azonnal                   
Felelős:  Takács Zoltán korelnök 
 
 

16. Özv. Csizmadia Gyuláné Dunaföldvár, Előszállási u. 69. szám alatti lakos 
ingatlan felajánlása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
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Takács Zoltán korelnök: Ismertette a témát.  
Elmondta, mivel a többi 4  tulajdonos nem nyilatkozott arról, hogy fel kívánják ajánlati az 
ingatlant az Önkormányzatnak, így a határozati javaslat elfogadását támogatja.  
 
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság is a határozati javaslat elfogadását javasolta, miszerint ne 
fogadják el a felajánlást.  
 
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a javaslatot.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 
döntést hozta:  
 

231/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem fogadja el Csizmadia Gyuláné 
Dunaföldvár, Előszállási u. 69. szám alatti lakos felajánlását a 3326 hrsz-ú, 823 m2 területű 
ingatlan tekintetében. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Határidő: azonnal 
 
 
 

17. Dunaföldvár, Vak Bottyán téri (4231/4 hrsz.) üzletsor lebontása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozat tervezet 
elfogadását.  
Mivel hozzászólás nem volt, megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 
Az alábbi döntés született:  

232/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a dunaföldvári 
4231/4 hrsz.-ú, Dunaföldvár, Vak Bottyán téren lévő üzletsort lebontatja. 
A bontási munkákat a Polgármesteri Hivatal úgy hirdesse meg, hogy a lebontott anyagokért 
cserébe a bontást végző tereprendezett állapotban adja át az ingatlant, a hulladékkal számoljon 
el. 
A bontást végző kauciót köteles letenni, melynek összege 300.000,- Ft. 
A kaució a bontási munkák elvégzését követően, amennyiben a tereprendezés megtörtént a 
letevőnek visszafizetésre kerül. 
Előnyben részesül az a személy vagy vállalkozás, aki a bontási anyagért cserébe az 
Önkormányzat részére pénzösszeget is felajánl. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Határidő: a pályázat kiírására 2012. szeptember 30. 
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18. Dunaföldvár, Dankó Pista utca, Kadarka utca - Szőlőskertek utca közötti feljáró 
és az Ady Endre utca felújítási munkái 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán: Ismertette az előterjesztést.  
 
Kiss Lajos Csaba: Honnan van a forrása? 
 
Lajkó Andor: A költségvetésben a fejlesztési tartalék kereten  szerepel 4 238 e forint, ezt kell 
kiegészíteni az 500 e forinttal.  
 
Más hozzászólás nem volt, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

233/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a 
Dunaföldvár, Dankó Pista utca felújítási (bruttó 4.786.273,- Ft összegben), valamint a 
Dunaföldvár, Kadarka utca és Szőlőskertek utca közötti feljáró felújítási munkáival (az 
alternatív ajánlat szerint, térkő-burkolat alkalmazásával bruttó 5.494.767,- Ft összegben) a 
GMZ Kft.-t, a Dunaföldvár, Ady Endre utca betonburkolat felújításának és csapadékvíz-
elvezetésének kivitelezési munkáival pedig a Szabó és Tsa 95 Kft-t bízza meg. 
A Dankó Pista utca felújítását 4.786.273,- Ft összegben a fejlesztési tartalékkeret terhére 
kívánja elvégeztetni, a feljáró és az Ady Endre utca esetében hozzájárul a 2012. évi 
költségvetésbe beállított 5,5 illetve 4 millió Ft felhasználásához, valamint a költségvetés 
felhalmozási kiadások között szereplő „Hunyadi tér park járdaépítés II. ütem” előirányzatból 
átcsoportosít 500.000,- Ft-ot a fejlesztési tartalékkerethez. 
 
Felhatalmazza Takács Zoltán korelnököt és Jákli János PEB elnököt a megkötendő 
szerződések aláírására, amennyiben az aláírásra az időközi polgármester választáson 
megválasztandó polgármester eskütétele előtt sor kerül.  
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt  
Határidő: 2012. november 30. 
 
 

19. Dunaföldvár, Tavasz utca családi házas övezetnél közvilágítási hálózat kiépítése 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztett anyagot.  
 
Hozzászólás nem volt, megszavaztatta az előterjesztett határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 
 

234/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvalósítja a Dunaföldvár, 
Tavasz utcai közvilágítási hálózat bővítését bruttó 3.960.000,- Ft összegben. 
Felhatalmazza Takács Zoltán korelnököt és Jákli János PEB elnököt a Pintó Bt-vel (6088 
Apostag, Hunyadi u. 33/B.) kötendő szerződés aláírására, amennyiben az aláírásra az időközi 
polgármester választáson megválasztandó polgármester eskütétele előtt sor kerül. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 
 

20. A városi térinformatikai rendszer II. ütemének megvalósítása 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök: Részletesen ismertette az előterjesztést.  
 
Jákli Viktor: Mennyiben jelent újat ez a rendszer?  A  rendezési tervhez eddig is 
hozzáférhettünk. 
 
Lajkó Andor: Ez a térinformatikai rendszer felkerül a város honlapjára. Ha valaki rákeres pl. 
a saját tulajdonára, akkor az  összes hatósági előírás, kikötés szövegesen megjelenik neki. 
 
Jákli János: A 17. 18. és a 19. pontok  tekintetében is jelen témánál is azt javasolja, hogy 
mindegyik esetben a „Felhatalmazza Takács Zoltán korelnököt és Jákli János PEB elnököt „ 
mondatrészek egészüljenek ki azzal, hogy „amennyiben az aláírásra az időközi polgármester 
választáson megválasztandó polgármester eskütétele előtt sor kerül” mondatrésszel,  mivel, ha  
ezek a szerződések a polgármester választás után kötődnek meg. 
 
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta az elhangzott kiegészítő javaslattal egyetemben a 
határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta:  
 

235/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvalósítja 
a város térinformatikai rendszerének II. ütemét, melynek bekerülési költsége bruttó 
6.350.000,- Ft, hozzájárul a költségvetés felhalmozási kiadások között szereplő „Hunyadi tér 
park járdaépítés II. ütem” előirányzatból 6.000.000,- Ft átcsoportosításához. 
Felhatalmazza Takács Zoltán korelnököt és Jákli János PEB elnököt a Rudas&Karig 
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
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fasor 5. I./3.), illetve a B&H Régió Területrendezési, Városépítészeti Bt-vel (7624 Pécs, Attila 
u. 19.) kötendő szerződések aláírására, amennyiben az aláírásra az időközi polgármester 
választáson megválasztandó polgármester eskütétele előtt sor kerül. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 
 

21. AN-ZO Dunaföldvár Kft. (Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.) raktár-felújítási kérelme 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök a napirendi pontot ismertette. Elmondta, nem ért egyet azzal, hogy a 
kazán 1.300 e forintba kerül. 
Kérte a jegyző asszonyt, hogy a raktárhelyiséggel kapcsolatban adjon tájékoztatást.  
Bárdos Lászlóné dr.: A raktárral kapcsolatosan elmondta,  hogy jelen pillanatban arról a 
bérlőnek bérleti szerződése nincs, mert az nem igazi raktár volt, csak egy „tákolmány, 
melyben a Kft. göngyöleget tartott. A kazán jelenleg is ebben a helyiségben van. Ez lett úgy 
helyre állítva, hogy a szennyvíz oda ne menjen be. Ha az önkormányzat vállalja a raktár 
felújítását, akkor arra bérleti szerződést kell kötni, ki kell egészíteni az üzlet bérletét ezzel a 
helyiséggel. Ha nem tudja az önkormányzat ezt felújítani, mert nincs rá forrása, akkor  
használja tovább a bérlő így, ahogy van. A kazánt kiköltöztetjük belőle. 
A Kft. vagy azt csinálja, hogy amire szól a bérlete, azokból a helyiségekből alakít ki raktárat, 
vagy vállalja, hogy ezt felújítja és ott tartja göngyölegét, vagy az önkormányzat által felújított 
raktárrész után bérleti díjat fizet. Ha kikerül onnan a kazán, ez a három lehetőség van. 
 
Horváth Zsolt: A Pénzügyi Bizottsági ülésen abban maradtak, hogy az önkormányzat a 
fűtéskorszerűsítést végezteti el.  
Ha a raktárhelyiség hivatalosan is raktár, akkor arra a vagyonrendeletünk szabályai szerint 
licitet kell kiírni.  
A Pénzügyi Bizottság által tett javaslatot támogatja, miszerint végeztesse el az Önkormányzat 
a fűtéskorszerűsítést 1.300.000.- Ft. összeghatárig.  
 
Lajkó Andor: Az előterjesztésben becsült összeg van, pályáztatással szerették volna ezt a 
munkát kiadni. Ez a munka olyan kivitelezést tartalmaz, le kell bontani a mostani kazánt, és 
annak a kéményét.  A volt kályhás bolt helyiségben ki kell építeni a lapostető keresztül egy  
áttörést,  illetve a hőszigetelt fűtéscsöveket oda el kell vezetni és gáztervet is kell készíttetni. 
Az 1.300 e forint bruttó összeg, melyből az ÁFÁ-t visszaigényelhetjük. A kazánra többféle 
alternatívát is várnak.  
 
Horváth Zsolt: Javasolta a határozat az alábbi legyen:  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, 
Rákóczi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan  fűtéskorszerűsítését bruttó 
1.300.000,- Ft összeghatárig elvégezteti.  
A többi rész maradjon ki.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Ha nem csináljuk meg az ingatlan  fütéskorszerűsítését, akkor nem 
tudjuk bérbe adni. 
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Takács Zoltán korelnök Horváth Zsolt által megfogalmazott határozati javaslatot szavaztatta 
meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

236/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, 
Rákóczi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan  fűtéskorszerűsítését bruttó 
1.300.000,- Ft összeghatárig elvégezteti.  
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Határidő:  2012. október 15. 
 

      
22. JOÓ-FUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. határidő módosítási kérelme 

Előadó: Takács Zoltán korelnök 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést.  
 
Lajkó Andor:A Kft. benyújtotta a bontási engedély kérelmeket, az ügyvédi iroda megküldte 
a  szerződés tervezetet.  
 
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

237/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dunaföldvári 4201/2 hrsz.-ú 
(Dunaföldvár, Sóház u. 14. szám alatti, 491 m2 területű, lakóház, udvar művelési ágú) és a 
4202/2 hrsz.-ú (Dunaföldvár, Sóház u. 16. szám alatti, 395 m2 területű, lakóház, udvar 
művelési ágú) ingatlanok bontási határidejének tekintetében hozzájárul a 106/2012 (IV.24.) 
KT. határozatban megszabott 2012. december 31.-ei határidő módosításához 2013. március 
31.-ére. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
Határidő: azonnal 
 
 

23. Döntés Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti ingatlan ingyenes felajánlásról 
tájház céljára 
Előadó: Takács Zoltán korelnök 

 
Nem volt írásos anyag. 
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Takács Zoltán korelnök: Elmondta, a Képviselő-testület az ülés megtekintette a 
Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti ingatlant, melyet tájházként szeretne működtetni. Az 
ingatlan becsértéke 3 millió forint, melynek illetékének megfizetését kérte az 
önkormányzattól a tulajdonos. Az örökösödési illeték 8 %., a jelen törvények szerint, ami 240 
e forintot jelent. 
Ennek az ingatlannak tájházzá alakításával kapcsolatban megkeresték őt a Kertbarát Klubtól, 
a Honismereti Egylettől, hogy munkában is és szakmai segítségüket nyújtanák ennek 
működtetéséhez. A Művelődési Ház is felkarolná ezt a kezdeményezést.  
 
Hozzászólás nem volt, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta azt a javaslatot, miszerint az 
önkormányzat elfogadja az ingatlan felajánlást Csizmadia Margittól, az illeték megfizetése 
mellett, tájház létesítése céljából. 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  
 

238/2012.(IX.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete bruttó 240.000.- Ft. vételáron  megvásárolja   
Csizmadia Margit Budapest, György Aladár u. 26. II. em. 1. szám alatti lakos tulajdonát 
képező dunaföldvári 1486 hrsz-ú, Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti, 1825 m2 területű  
ingatlant (a rajta levő lakóépületet, melléképítményeket, a lakóházban lévő bútorzattal, 
használati eszközökkel, népviseleti ruházattal, teljes berendezéssel együtt, beleértve a régi 
gazdálkodási eszközöket is) tájmúzeum (tájház) létesítése céljából. 
 
Az ingatlan birtokba vételével egyidejűleg a határozat szerinti eszközöket tételes leltárral kell 
az eladótól átvenni. 
 
A Képviselő-testület a 187/2012.(VII.10.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök (a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt) 
Határidő: értesítésre 2012. szeptember 20. 
 
 

24. Egyebek  
 
►Takács Zoltán korelnök: Elmondta, Dunaföldvár Város lakóközössége  részére  a Tolna 
Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület  Egyed Antalról elnevezett kitüntetést adott át  
2012. szeptember 8-án. 
Bemutatta a kitüntetést és az emlékplakettet.  
 
►Jákli Viktor: Elmondta, szeptember 5-én került sor  a Duna-Sió menti Vizitársulati 
Közgyűlésre Szekszárdon, ahol Dunaföldvárt ő és Ferenczi János képviselte.  
Ennek az összejövetelnek előkészítő gyűlései is voltak, melynek során már nyilvánvaló volt, 
hogy a madocsai  térségben a képviselők nem támogatták a vízitársulati díj megszavazatását. 
Sajnos a többi térségben, ahol köztudottan folyamatosan szivattyúzni kell, támogatták a díj 
megfizetését, így kisebbségbe kerültünk. Ránk is vonatkozik majd ez a díj. Január 01-jétől 
800.- Ft.-ot kell fizetni minden szántó hektár után és minden egyéb terület után 400.- Ft-ot. 
Ezen közgyűlésen jelen volt Dr. Blazsek Balázs Paks város jegyzője is. 
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Felmerült a kérdés, esetleg váljunk ki a társulatból, vagy alakítsunk egy vízi társulatot, amely 
garantálja, hogy az esetleg itt befizetett pénz nálunk marad, ezzel és az állami támogatásból 
tartsuk rendben a vízfolyásainkat. A jegyzők üljenek össze és beszéljék meg ennek feltételeit.  
Az  nem fenntartható, hogy a mi befizetett pénzeinkkel más térség gazdálkodjon. 
Nálunk csupán az árkok kaszálására jutott pénz. 15 éve nem történt nagyobb vízrendezés. 
Személy szerint azt javasolja, váljanak ki a társulásból. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Mai napon beszélt Blazsek Balázzsal, aki azt mondta, hogy várhatóan 
az októberi testületi ülésükre előkészítenek egy anyagot. Elképzelése most az, hogy kistérségi 
szinten oldanánk meg, alakítanánk egy társulást, melyben a kistérség települései vannak 
benne.  
 
Jákli Viktor: A kiválást november 20-ai időpontig  kell bejelenteni. 
 
Több napirendi pont nem volt, Takács Zoltán korelnök a nyilvános ülést 17,50 órakor bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Takács Zoltán korelnök    Bárdos Lászlóné dr. 
A polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt                               címzetes főjegyző  
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
     Tóth István képviselő 
 
 
 
 


