
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 881-35/2012.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
  
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október  09-én 
(Kedden) du 14:00 órakor megtartott ünnepi rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza  nagyterme 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Takács Zoltán korelnök  
Dr. Hallai Róbert képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen voltak még: Dr. Révész Jutdit aljegyző, Tángli Istvánné pénzügyi vezető, Baráthné 
Ruzicska Erika irodavezető, Indichné Lengyel Ágnes irodavezető, Lajkó Andor műszaki 
irodavezető, Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető, 
valamint intézményvezetők, tagintézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői, a sajtó 
képviselői  és a meghívott vendégek.  
 
Takács Zoltán korelnök: Köszöntötte az ünnepi rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, a 
Hivatal dolgozóit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Dr. Süveges Árpádné  képviselőt. 
 
Az ülés napirendjére vonatkozóan egyéb javaslat nem volt, Takács Zoltán korelnök 
megszavaztatta a meghívóban kiküldött napirendet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag (Jákli Viktor képviselő később érkezett 
az ülésre, Dr. Hallai Róbert képviselő az eskütételéig nem szavazhatott)  elfogadta az ülés 
alábbi napirendjét: 
 

1. Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás 
eredményéről 
Előadó: Lukácsi Pálné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
2. Horváth Zsolt megválasztott  polgármester eskütétele, megbízólevél átadása 

Esküvevő: Takács Zoltán  korelnök  
A Megbízólevelet átadja Lukácsi Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
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3. A megüresedett képviselői mandátum betöltése – Dr. Hallai Róbert eskütétele 

Esküvevő: Takács Zoltán korelnök 
A Megbízólevelet átadja Lukácsi Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
4. Polgármesteri program ismertetése  

Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 
 

5. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással és eskütétele, megbízólevél 
átadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
A Megbízólevelet átadja Lukácsi Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
6. A polgármester illetményének és költségátalányának  megállapítása 

Előadó:  Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának  megállapítása 
Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 

 
8. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 1. és 10-es számú Függelékének 
módosítása, valamint a 4. számú Függelék hatályon kívül helyezése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 
9. Horváth Zsolt polgármester lemondása a Dunavíz Kft. Felügyelő Bizottsági 

valamint a DDIF Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságáról 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
10. Tervezői ajánlatok az önkormányzat intézményei épületeinek 

energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása céljából III.  
(DBM-MONI Bölcsőde, Püspök utcai iskola, Iskola utcai óvoda) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
11. DBM-MONI létszámbővítési kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

12. Döntés 2012. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázaton való részvételről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
13. Egyebek 
 

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

 
 

1. Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás 
eredményéről 
Előadó: Lukácsi Pálné Helyi Választási Bizottság elnöke 
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Takács Zoltán korelnök: Felkérte Lukácsi Pálnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, adjon 
tájékoztatást az időközi polgármester választás eredményéről. 
 
Lukácsi Pálné: Megtartotta alábbi tájékoztatóját: 
 
„Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet és a mai ünnepi ülés minden résztvevőjét.  
A Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatom Önöket a 2012. szeptember 30-án 
megtartott időközi polgármester-választás hivatalos végeredményéről.  
A jegyzőkönyvi adatok alapján a névjegyzékben 7193 választópolgár szerepelt, közülük 
3075-en jelentek meg az urnák előtt. Az érvényes szavazatok száma 3057 volt, 16 
érvénytelen, 2 szavazólap hiányzott, eltűnt.  
A részvételi arány 42,75 % 
Szabálytalanságról, kampánycsend-sértésről nem kaptunk bejelentést a választás napján. 
Minden szabályosan, rendben zajlott. 
Két polgármester jelöltre szavazhattak Dunaföldvár polgárai.  
Horváth Zsolt független jelöltre: aki a választáson 1757 szavazatot kapott és 
Jákli Mihály FIDESZ-KDNP jelöltre, aki 1300 szavazatot kapott. 
A Helyi Választási Bizottság ezek alapján megállapította, hogy Dunaföldvár város 
polgármestere 2012. szept. 30-tól Horváth Zsolt.  
Tájékoztatom Önöket, hogy a választás után 2012. okt. 1-jén  egy bejelentés érkezett a 
választással kapcsolatban. Egy önmagát nem azonosító személy személyi adatai és lakcíme 
megadása és a bizonyítékok bemutatása nélkül azzal kapcsolatban tett bejelentést, hogy 
Horváth Zsolt miképpen lehet független induló, ha az MSZP megyei szervezetének 
elnökhelyettese. 
A HVB 2012. okt. 4-i ülésén megtárgyalta a beadványt, s megállapította, hogy a bejelentés a 
törvényben előírt alaki követelményeknek nem felelt meg A HVB egyhangúlag, a FIDESZ-
KDNP HVB-ba delegált tagjának szavazatával együtt a következő határozatot hozta. 
„A HVB a beérkezett bejelentést kifogásnak tekinti, amelyet érdemi vizsgálat nélkül 
elutasít, mivel a bejelentés nem tartalmazza teljeskörűen a Ve. 77.§ (2) bek.b) és c) 
pontjában foglaltakat, azaz: 

- a jogszabálysértés bizonyítékait  
- a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét.”  
Ilyen módon a HVB a bejelentést elutasította. A HVB határozata ellen fellebbezés nem 
érkezett, a választási eredmény jogerőre emelkedett! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Megválasztásához a HVB és magam nevében tisztelettel gratulálok, 
nem könnyű munkájához jó egészséget, türelmet, kompromisszum-készséget és nagy 
elszántságot kívánok.  
Tisztelt Polgármester úr, képviselő asszony, képviselő urak!  
A városháza jelenlegi épületét elődeik 108 évvel ezelőtt, 1905. július 29-én avatták fel. 
Rátkay László képviselő ünnepi avató beszédét idézem önöknek a mai ünnepi alkalmon: 
„Legyen benne mindenkoron olyan elöljáróság, a kinek szívén fekszik a magyar haza, a 
magyar nemzet sorsa, a község lakóinak ügyes-bajos dolga … 
Tanácskozzék nagytermében mindenkoron egy oly képviselő testület, aki feladata magaslatán 
áll. … 
Ne legyen a képviselőtestület soha fényűző, de ne féljen a hasznos befektetések 
megszavazásától sem.  
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Legyen gondja a földmívelés, az ipar és kereskedelemre. Karolja fel szeretettel az iskolák 
ügyét, mert a gyermek a jövendő vetése… 
Mindenekfelett pedig legyen jelszavuk: tisztesség és becsület.”(Földvári Képes 
Krónikáskönyv 138. o) 
Ezt kérjük Önöktől mi is. Eddigi munkájukat köszönjük, a továbbiakhoz jó egészséget 
kívánunk. 

Köszönöm a figyelmet. „ 
 
Ezután Horváth Zsolt polgármester eskütételére került sor. 
 
 

2. Horváth Zsolt  megválasztott  polgármester eskütétele, megbízólevél átadása 
Esküvevő: Takács Zoltán  korelnök  
A Megbízólevelet átadja Lukácsi Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Elhangzott a HIMNUSZ. 
 
Takács Zoltán korelnök vette az esküt. 
Horváth Zsolt polgármester az esküt letette. 
 
Esküokmány a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lukácsi Pálné a Választási Bizottság elnöke átadta Horváth Zsolt polgármesternek a 
megbízólevelet.  
 
 

3. A megüresedett képviselői mandátum betöltése – Dr. Hallai Róbert eskütétele 
Esküvevő: Takács Zoltán korelnök 
A Megbízólevelet átadja Lukácsi Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Takács Zoltán korelnök: Elmondta, Horváth Zsolt polgármesterré választásával a 
Képviselő-testületben egy képviselői mandátum megüresedett. A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról rendelkező 2010. évi L tv. 21 § (1) bekezdése 
értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a 
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.  
2010.október 03-án Dr. Hallai Róbert 1135 szavazatot kapott, mely a kiesett jelöltek között a 
legjobb eredmény volt, ennek értelmében Őt illeti a Képviselő-testületben megüresedett 
képviselői hely. Dr. Hallai Róbert a felkérést  elfogadta.  
Most a képviselő úr eskütétele következik.  
 
Takács Zoltán korelnök vette az esküt. 
Dr. Hallai Róbert letette az esküt. 
 
Az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Lukácsi Pálné a Választási Bizottság elnöke átadta Dr. Hallai Róbert képviselőnek a 
megbízólevelet.  
 
Ezután általános iskolások ünnepi műsort adtak.  
 



 5 

Takács Zoltán korelnök átadta az ülés vezetését Horváth Zsolt polgármesternek.  
 
Horváth Zsolt polgármester kérte a jelenlévőket egy perces néma csenddel adózzanak  néhai 
Keresztes Lajos polgármester emlékének.  
 
 

4. Polgármesteri program ismertetése  
Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 

 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette polgármesteri programját.  
 
A program írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
A polgármesteri programot a Képviselő-testület tudomásul vette.  
 
 

5. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással és eskütétele, megbízólevél 
átadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
A Megbízólevelet átadja Lukácsi Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Horváth Zsolt polgármester: Megtette javaslatát az alpolgármesteri posztra. 
Alpolgármesternek Dr. Süveges Árpádné képviselő asszonyt javasolta megválasztani.  
 
A titkos szavazás technikai lebonyolításáért felelős szavazatszámláló bizottságot kell 
létrehozni. E bizottság elnökének Tóth István képviselőt, tagjainak pedig Jákli János 
képviselőt és Kiss Lajos Csaba képviselőt javasolta megválasztania. 
 
A szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak jelölt képviselők a jelölést vállalták.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta javaslatát. 
Megállapította, hogy a javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta.  
 

248/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – a 
képviselők közül az alábbi személyeket választotta az ülésen közreműködő Szavazatszámláló 
Bizottság tagjává: 

 
Elnök: Tóth István 
Tagok: Jákli János  és Kiss Lajos Csaba 
             
Határidő: Azonnal  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
Nyilvános ülés tartásához  hozzájáruló nyilatkozatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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Horváth Zsolt polgármester az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolítása 
idejére szünetet rendelt el.  
 
Szünet után Tóth István a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás 
eredményét.  
 
Tóth István: Bejelentette, hogy leadott érvényes szavazat 8 volt, melyből 1 szavazat nem 
támogatta, 7 szavazat pedig támogatta Dr. Süveges Árpádné képviselő alpolgármesterré 
választását.  
 
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva. 
 

249/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – titkos szavazással külön 
jegyzőkönyv szerint Dr. Süveges Árpádné (7020 Dunaföldvár, Templom u. 42.)  képviselőt 
választotta meg alpolgármesternek.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
 
 
Horváth Zsolt polgármester gratulált Dr. Süveges Árpádnénak alpolgármesterré 
választásához.  
 
Dr. Süveges Árpádné eskütétele következett. 
 
Horváth Zsolt vette az esküt. 
Dr. Süveges Árpádné letette az esküt.  
 
Lukácsi Pálné a Választási Bizottság elnöke átadta Dr. Süveges Árpádné alpolgármesternek  a 
megbízólevelet.  
 
 

6. A polgármester illetményének és költségátalányának  megállapítása 
Előadó:  Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János: Előterjesztette Horváth Zsolt polgármester illetményének és költségátalányának 
megállapítására vonatkozó javaslatát a kiküldött anyagnak megfelelően.  
 
Horváth Zsolt polgármester bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt nem vesz részt a 
szavazásban, amely bejelentést a Képviselő-testület tudomásul vett.  
 
Az előterjesztés vonatkozásában módosító javaslat nem volt, Jákli János a Pénzügyi Bizottság 
elnöke először a Horváth Zsolt polgármester illetményére vonatkozó javaslatot szavaztatta 
meg. 
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Megállapította hogy  a javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag 
(Horváth Zsolt polgármester nem szavazott) elfogadta. 
 
Majd megszavaztatta a költségátalányra vonatkozó javaslatot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag(Horváth 
Zsolt polgármester nem szavazott)  elfogadta.  
 
Az alábbi határozat született:  

250/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.10.01-től 
 
a.) Horváth Zsolt  polgármester illetményét:           425 200,- Ft/hó összeggel állapítja meg. 
 
b.) Horváth Zsolt polgármester költségátalányát:     85 040,-  Ft/hó összeggel állapítja meg. 
 
Határidő:  2012.10.15. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 

7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának  megállapítása 
Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt: Előterjesztette a megválasztott Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
tiszteletdíjának illetve költségtérítésének megállapítása iránti javaslatát.  
 
Az előterjesztés vonatkozásában más javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester 
megszavaztatta a javaslatokat.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester bejelentette, összeférhetetlenség miatt nem vesz részt a 
szavazásban, amely bejelentést a Képviselő-testület tudomásul vett.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag (Jákli Viktor nem volt jelen, Dr. Süveges 
Árpádné nem szavazott) az alábbi döntést hozta:  
 

251/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t  

Dunaföldvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 10. 09-től 
1. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester  tiszteletdíját:         173 900,- Ft/hó  összeggel 
állapítja meg. 
2. Dr. Süveges Árpádné  alpolgármester  költségátalányát:     26 085,- Ft/hó  összeggel 
állapítja meg. 
 
Határidő:  2012.10.31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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8. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 1. és 10-es számú Függelékének 
módosítása, valamint a 4. számú Függelék hatályon kívül helyezése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Részletesen ismertette a határozati javaslatot.  
A 2./ pont vonatkozásában bizottságonként szavaztatta meg a bizottságok tagjaira tett 
javaslatot. 
Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság  tagjaira tett javaslat: 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
Megérkezett az ülésre  Jákli Viktor képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
Ügyrendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság tagjaira tett javaslatot a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-, Szociális – Ifjúsági és Sport Bizottság tagjaira tett 
javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság tagjaira tett javaslatot a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjaira tett javaslatot a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
A Képviselő-testület az SZMSZ 4. számú függelékének hatályon kívül helyezését 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Az alábbi határozat született:  
 
 

252/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.16.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 1. függelékének helyébe a következő 
tartalom lép: 
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„                                    A Képviselő-testület tagjainak névsora 
  
Polgármester: Horváth Zsolt 
 
A Képviselő-testület további tagjai: 
 
Dr. Hallai Róbert 
Jákli János 
Jákli Viktor 
Kiss Lajos Csaba 
Dr. Süveges Árpádné 
Széles János 
Takács Zoltán 
Tóth István                                                            „ 
 
2./ A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az SZMSZ 10. függelékének helyébe a 
következő tartalom lép: 
„ 

A képviselő-testület bizottságai 
 
1./ Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság:  (3+2 fő)  
 

Elnök: Jákli János  
Tagok: Takács Zoltán 
             Tóth István 
             Szabó Péter Csaba 
             Cziger János 
  

 
2./ Ügyrendi – Közrendvédelmi és Jogi Bizottság (3+2 fő)  
 

Elnök:  Tóth István 
Tagok: dr. Hallai Róbert 

                          Széles János 
                                    Dr. Gál Brigitta 

                                                Kulcsár Szabolcs 
 

3./ Oktatási-Kulturális- Egészségügyi-, Szociális - Ifjúsági és Sport Bizottság (3+2 fő) 
 

Elnök: Kiss Lajos Csaba 
Tagok: dr. Hallai Róbert 
             Jákli Viktor 
             Petrovics Józsefné 
             Lipták Tamás  
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4./ Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság (3+2 fő) 
 

Elnök:  Takács Zoltán 
Tagok: Tóth István 

 Jákli Viktor 
             Dr. Túriné Szalai Mária 
             Ifj. Viczai János 
               

5./ Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (3+2 fő) 
 

Elnök: Jákli Viktor  
Tagok:Jákli János 
            Széles János 
            Ambrus György 
            Cziger István 

 
3./ A Képviselő-testület az SZMSZ 4. függelékét hatályon kívül helyezi. 
 
 
Határidő: függelékek cseréjére 2012.  október 15. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 

9. Horváth Zsolt polgármester lemondása a Dunavíz Kft. Felügyelő Bizottsági 
valamint a DDIF Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságáról 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Horváth Zsolt polgármester: Bejelentette, hogy összeférhetetlenségi szabályok miatt  
lemond  a Dunavíz Kft. Felügyelő Bizottsági, valamint a DDIF Zrt. Felügyelő Bizottsági 
tagságáról. 
A Felügyelő Bizottságok új tagjairól a Képviselő-testület később dönt. 
Kérte fogadja el lemondását a Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

253/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Horváth Zsolt polgármester a 
Dunavíz Kft. Felügyelő Bizottsági, valamint a DDIF Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságáról 
2012. október 09- i hatállyal történő  lemondását elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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10. Tervezői ajánlatok az önkormányzat intézményei épületeinek 
energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása céljából III.  
(DBM-MONI Bölcsőde, Püspök utcai iskola, Iskola utcai óvoda) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A képviselők megkapták az anyagot. Megkérdezte Lajkó 
Andort a műszaki iroda vezetőjét, van-e hozzáfűzni valója az anyaghoz. 
 
Lajkó Andor: Nincs kiegészíteni valója.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

254/2012.(X.09.) 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:  

 
� 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. 
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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. október 31. 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
 
 
 

11. DBM-MONI létszámbővítési kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt: Ismertette az előterjesztett anyagot.  
 
Jákli János: Január 1-jétől az iskolák működtetésében változás áll be. Elírás a gondnoki 
álláshely 2013. december 31-ig történő létrehozása? 
 
Bárdos Lászlóné dr.: Igen, a gondnoki álláshely létesítése  2012. október 15-től 2012. 
december 31-ig  szól. Kijavítják a dátumot. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Megjegyezte, ha az oktatási intézmények működtetése az 
önkormányzatnál marad, a gondnok akkor is a miénk marad 2013. január 01-től. 
Megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 
 

255/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a D-B-M-MONI 
Beszédes József általános Iskolai Tagintézményben – Dunaföldvár – engedélyezi a 
rehabilitációs hozzájárulás terhére részmunkaidőben (4 óra), 2012. október 15-től - 2012. 
december 31-ig  1 fő gondnoki álláshely létrehozását.  
 
A létszámváltozást a 2012. évi költségvetési rendelet következő módosításakor át kell vezetni. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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12. Döntés 2012. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázaton való részvételről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Kiss Lajos Csaba: Módosító javaslatot tett, miszerint az „A” típusú pályázati keretet emeljék 
meg 3 fővel, ami éves szinten 150 ezer forintot jelentene. A forrására keressenek fedezetet. 
 
Dr. Süveges Árpádné: Ebben az ügyben már sokan kereték őt szülők is és diákok is és sokan 
nézik most az adást. 
A kormányzat részéről komoly csúszás volt e pályázat tekintetében, már javában zajlania 
kellene a pályáztatásnak. Felhívta az érintettek figyelmét, hogy keressék a Hivatal honlapján a 
pályázatot, nézzenek utána  és minél előbb adják be. Ne csússzanak ki az időből a gyerekek, 
éljenek a lehetőséggel.  
 
Bárdos Lászlóné dr.: Hozzátette, hogy elektronikusan kell majd regisztrálniuk a 
gyerekeknek.  
 
Jákli János: Ő támogatja Kiss Lajos Csaba képviselő módosító indítványát, de elmondta, 
most vagyunk nehéz helyzetben a finanszírozás tekintetében. Megjegyezte, ez a 150 e forint 
akár elő is teremthető, de 2012. január 1-től az önkormányzatok nem rendelkezhetnek 
folyószámla hitellel. 
 
Takács Zoltán: Ő is támogatja Kiss Lajos Csaba képviselő által tett módosító javaslatot. 
 
Tóth István: Az év első 8 hónapjában nem volt a városnak alpolgármestere, így az erre ki 
nem fizetett összegből fedezhető a plusz forrás biztosítása.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta Kiss Lajos Csaba képviselő módosító javaslatát, 
miszerint emeljék meg az „A” keretet 150.000.- Ft-tal.  
 
Megállapította, hogy a módosító javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 
Majd a módosító indítvánnyal egyetemben megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

256/2012.(X.09.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évre szóló  
pályázatán részt vesz. 
A támogatást a határozathoz  csatolt – a 2013. évre kidolgozott – táblázat szerint biztosítja. 
  
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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13. Egyebek 
 
 
►Horváth Zsolt polgármester: Megköszönte Takács Zoltán korelnöknek és Jákli Jánosnak 
a Pénzügyi Bizottság elnökének, azt hogy abban az átmeneti időszakban amíg nem volt a 
városnak polgármestere vitték az operatív ügyeket.  
 
►Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a képviselők is megkapták az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozatát a Szent Pantaleon Kórház fekvőbeteg 
szakellátási kapacitásaihoz tartozó ellátási terület - Dunaföldvár Város Önkormányzata  
kezdeményezésére  tett -  módosításáról.  
 
Takács Zoltán: Hozzátette, hogy e levelet a Hivatal a mai napon kiküldte a háziorvosoknak 
és a házi gyermekorvosoknak.  
 
►Kiss Lajos Csaba: A Mészáros utcai lakó kérése mondja el azt, hogy  a régi patika sarka 
folyamatosan romlik, melyhez az is nagymértékben hozzájárul, hogy galambürülékkel van 
tele az épületrész. Az épület csúnya, gusztustalan, büdös. A diákok itt járnak el nap, mint nap 
az iskolába, gimnáziumba. Erre valamilyen megoldást kell találni.  

 
Miután több kérdés és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester 15.40-kor bezárta az 
ülést. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

                     Horváth Zsolt      Bárdos Lászlóné dr. 
                       polgármester      címzetes főjegyző  
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
     Dr. Süveges Árpádné 
                                                              alpolgármester 
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