Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 245-15/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-án
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen volt még: Dr. Révész Judit aljegyző, Baráthné Ruzicska Erika irodavezető, Lajkó
Andor irodavezető,Tángli Istvánné pénzügyi iroda vezető, Gács Katalin pü. ügyintéző,
Laposa Tünde titkársági ügyintéző, Jenei Judit intézményvezető, Jung Katalin
intézményvezető, Horváthné Támer Ilona intézményvezető, Pataki Dezső Művelődési
Központ igazgatója,
Bíró Jánosné a Dunavíz Kft. könyvvizsgálója a 3. számú napirendi pontnál,
Varga Lajos a Dunavíz Kft. ügyvezetője, a 3. számú napirendi pontnál.
Viczai János DDIF Zrt. vezérigazgatója,
Jankó Zoltán a DDIF Zrt. könyvvizsgálója,
(Jelenléti ív csatolva)
Horváth Zsolt: Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő és a
polgármester.
Kiss Lajos Csaba képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik. Széles János nem értesített
távolmaradásáról.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Dr. Hallai Róbert képviselőt.
Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatok születtek:
- Takács Zoltán képviselő: Polgármester úr hulladék ügyben a székesfehérvári látogatáson
kapott-e érdemi választ a Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött kérdésekre? Erről kér
tájékoztatást.
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Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, most csütörtökön megy Székesfehérvárra és
remélhetőleg a választ ott megkapja a kérdésekre. A Pénzügyi Bizottság felvetéseit
megküldtük a KDV-nek.
Minden dunaföldvári lakó helyesbítő számlát kapott, melynek a hátulján vagy egy tájékozató,
melyben a további teendőket írták le.
Pénteken a televízióban tájékoztatást ad a csütörtöki megbeszélésekről.
- Dr. Hallai Róbert képviselő: Tájékoztatást szeretne kérni a megváltozott utcanevek
vonatkozásában az ebben érintett lakosok további teendőiről a lakcímkártya és egyéb iratok
tekintetében.
Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az
ülés napirendjét.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az ülés alábbi napirendjét:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatról I. negyedéves jelentés,
költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
3. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2012. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
4. DDIF Zrt. beszámolója 2012. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
5. D-B-M Óvodáiban indítható csoportok számának meghatározása a 2013/2014.
nevelési évre, valamint a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális Bizottság
6. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
7. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézmény váltott műszak
engedélyezési kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális Bizottág
8. DASZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszámának részmunkaidős
foglalkoztatottal történő emelése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális Bizottság
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9. Alapszolgáltatásban résztvevők jogosultságának felülvizsgálatáról tájékoztatás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
10. Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális B, Városfejlesztési B.
11. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról közbiztonság javítása tárgyban
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
12. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról közösségi színterek fejlesztése tárgyban
(Templom utcai kézilabda pálya környezetében a csapadékvíz elvezetés)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
13. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról a lakosság életminőség javítását célzó
programok támogatása tárgyában ( 2014. évi augusztus 20-ai ünnepség)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
14. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról a „Helyi életminőség fejlesztése, vonzó
falukép kialakítása” témakör tárgyában (Attila u. 19. tájház felújítása)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
15. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról a „Helyi életminőség fejlesztése, vonzó
falukép kialakítása” témakör tárgyában (Művelődési Ház felújítása)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta PEB, Városfejlesztési Bizottság
16. Döntés Duna Összeköt Egyesület által kiírt LEADER turisztikai fejlesztési pályázat
benyújtásáról (DDIF Zrt. kemping szolgáltatásainak fejlesztése)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
17. Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonosi hozzájárulás kérése
LEADER pályázathoz
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
18. Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem, Hősök
tere I. ütem) című DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 azonosító számú pályázat
tárgyában módosított költségvetés és projekt helyszínek jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
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19. Paksi Többcélú Kistérségi Tárgyulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
20. DUNA-CENTRÁL Kft. kérelme bérleti díj további csökkentése iránt
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
21. A Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a
Településrendezési Eszközök egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályai
meghatározása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
22. AN-ZO Dunaföldvár Kft. kérelme üzlethelyiség felújítás és annak költsége bérleti
díjba történő beszámítása iránt
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
23. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. szám alatti önkormányzati garázs és Polgármesteri
Hivatal udvari épület lapos tetőjének felújítása
Előadó: Horváth Zsolt
Tárgyalta: PEB
24. Dunaföldvár, Ifjúság téri játszótéri eszközök beszerzésének támogatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
25. Döntés Dunaföldvár város területén vis maior veszély elhárítási munkák
kivitelezése vállalkozási keretszerződés megkötéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
26. Döntés a dunaföldvári, a köztudatban „Széles csapásként” nevezett 7791. hrsz-ú
terület utcanév elnevezéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
27. SPR TERRA 2006 Kft. ingatlanbérleti szerződése (inert hulladéklerakó)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
28. Levendula Alapfokú Művészeti Iskola kérelme telephely létesítése és haszonkölcsön
szerződés kötése iránt
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
29. Holler UFC támogatási kérelme Dunaföldvár-Bölcske bringatúra
megszervezéséhez
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
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30. Egyebek
● Tájékoztatás hulladék ügyekben
● Tájékoztatás a megváltozott utcanevek miatt a lakosság teendőiről

Zárt ülésen:
1. Napsugár Integrált Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására érkezett
pályázatok elbírálása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2. TAX Audit Kft. fizetési felszólítása a DIT Nonprofit Kft. „f.a.” tevékenységet
lezáró mérlegében aktív időbeli elhatárolásként nyilvántartott bérleti díj
megfizetése tárgyában
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
3. DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 pályázat (partfal, kálvária II. ütem) építési
beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
4. Egyebek

Napirendi

pontok tárgyalása

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Tóth István képviselő: A fürdő felújítása megtörtént, az építkezés során illetve az átvételkor
felvetett hiányosságok kiküszöbölése megtörtént-e?
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Elmondta, a jelentősebb problémák
megoldódtak, az apróbb hiányosságokat folyamatosan megoldják.
Dr. Hallai Róbert képviselő: A 24/2013.(I.29.) és az 52/2013.(III.05.) határozatok
vonatkozásában megkérdezte, a kifizetés hogyan történik a Mentőszolgálat részére, mivel
nincs aláírt szerződés az Önkormányzat birtokában?
Bárdos Lászlóné dr. c. főjegyző: Jogos a felvetés. Az igaz, hogy a szerződés nincs aláírva, a
munkát elvégezték, annak leigazolása és kifizetése megtörtént. Többször szóltunk nekik,
hogy küldjék vissza az aláírt szerződést, reméljük ez hamarosan megtörténik.
Más hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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108/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
26/2011.(II.01.), 40/2011.(III.08.), 218/2012.(IX.11.), 282/3012.(X.30.),316/2012.(XI.27.),
227/2012.(IX.11.), 237/2012.(IX.11.),59/2013.(III.05.),256/2012.(X.09.), 334/2012.(XII.18.),
346/2012.(XII.18.), 24/2013.(I.29.), 52/2013.(III.05.), 31/2013.(I.29.),32/2013.(I.29.),
33/2013.(I.29.), 34/2013.(I.29.), 37/2013.(III.05.), 51/2013.(III.05.), 90/2013.(IV.23.)
57/2013.(III.05.), 89/2013.(IV.23.), 62/2013.(III.05.),74/2013.(IV.08.)81/2013.(IV.23.),
75/2013.(IV.08.), 82/2013.(IV.23.), 87/2013.(IV.23.), 98/2013.(IV.23.),
és a 53/2013.(III.05.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

2. A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatról I. negyedéves jelentés,
költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást.
Elmondta még, 2013. június 07-én lejárt az Önkormányzat 150 millió Ft. összegű
folyószámla hitelkeret szerződése. Kérte, hogy ennek 2013. december 23-áig történő
meghosszabbításáról hozzon határozatot most a Képviselő-testület.
A Pénzügyi Irodával erről már egyeztetett.
Takács Zoltán képviselő: Van-e pénzügyi lehetőségünk arra, hogy a már megszavazott, az
Önkormányzat állományában lévő, 4 fő részmunkaidős köztisztasági, fűnyírási feladatokra
felvett létszámot 6 főre emeljük fel? A közterületeink nincsenek olyan állapotban, amelyre
büszkék lehetnénk.
Horváth Zsolt polgármester: Június 15-étől 5 fő férfi munkaerőt kapunk közfoglalkoztatás
keretében. A 2 fővel történő létszámemelésre nincs pénzügyi lehetőségünk. Ebből az 5 főből
próbálunk meg átirányítani köztisztasági feladatokra.
Ha minden ingatlan tulajdonos rendezné a maga háza táját, sokkal jobb lenne a helyzet.
Jákli Viktor képviselő: Kérte, hogy a turisztikailag frekventált helyen lévő Duna-part legyen
az első a kaszálás során.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta -Jákli János képviselő kérésére- a hitelkeret
szerződés meghosszabbítására vonatkozó határozati javaslatot és az előterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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109/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 07-én lejáró
ÖH/1/33/12. sz. 150 millió Ft. összegű folyószámla hitelkeret szerződést 2013. december 23ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület a 208/2012.(VIII.21.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(VI.05.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
7/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2012. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Jákli János képviselő, a Dunavíz Kft. FB. elnöke és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Kft.
Felügyelő Bizottsága is tárgyalta a mérleg beszámolót. Az FB. ülésen kérdésként merült fel,
miből adódik a Kft. jelentős eredménynövekedése az elmúlt évhez képest. Erre a kérdésre ott
választ is kaptak, miszerint 2012. évben szerencsésen sikerült a nem alaptevékenységhez
kötődő, tehát építőipari jellegű tevékenységet végezni.
Az ivóvíz területén nagyfokú értékesítési veszteség vonatkozásában a Pénzügyi Bizottsági
ülésen sem kaptak kielégítő választ. 41 %-kal nőtt az előző évi veszteség. 133 ezer m3 víz
tűnt el a rendszerben. Kérték az ügyvezetőt, tárja fel és próbálja megszüntetni vagy
csökkenteni ezt a veszteséget.
A Dunavíz Kft. 2013. július 1-jétől megszűnik Dunaföldváron, mint szolgáltató, ezt a
tevékenységet a paksi Mezőföldvíz Kft. végzi majd. A cég dolgozói átkerülnek-e teljes
létszámmal és milyen beosztásban az új céghez? Azt a választ kapták, hogy mindenkit átvesz
az új cég. A jövedelmi helyzete senkinek sem fog romlani.
A Dunavíz Kft. főmérnökségként fog üzemelni, melyhez több település is tartozik majd.
Véleményük szerint a főmérnökség gépi ellátottsága nem kielégítő. Egy markoló van,
aminek baj esetén vándorolnia kell a települések között, így átmeneti szolgáltatás minőség
romlást eredményezhet a gépi ellátottság hiánya. A Mezőföldvíz Kft. tervezi a főmérnökségek
gépi ellátottságának fejlesztését.
Mind a Felügyelő Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Tóth István képviselő: Az elöregedett hálózat cseréje szükségessé válik, elodázhatatlan.
Elképzelhető, hogy ebből is adódik a hálózati veszteség, mert az elhasználódott csöveken
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keresztül is szivároghat a víz, csőtörés is lehet. A csövek cseréje előzetes számítások szerint
közel 4 milliárd forintnyi összegbe kerülne, mely költséget be kell majd építeni a vízdíjba.
Takács Zoltán képviselő: A Dunavíz Kft-nek peres ügye van a 70 lakásos társasházzal.
Pernyerés esetén a befolyt összeg kit illet, a Mezőföldvíz Kft-t, vagy a várost. Pervesztés
esetén mi a jogi helyzet, kinek kell helytállni?
Bíró János a cég könyvvizsgálója: Ismertette a könyvvizsgálói jelentését.
(Független könyvvizsgáló jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Varga Lajos a Dunavíz Kft. ügyvezetője: Takács Zoltán kérdésére elmondta, hosszabb ideje
húzódik ez az eljárást a 70 lakásos társasházzal, amely elszámolási vitából adódik. A
társasházi főmérőknél az egyéni mérőkben lévő elfogyasztott vízmennyiség és a főmérők
közötti különbözetet a társasháznak kell megfizetnie. Ez jogerős bírósági ítélettel a Dunavíz
Kft. számára lezárult ez az eljárás, a társasház fizetési kötelezettségét a bíróság kimondta,
mely összeg a Dunavíz Kft. számlájára kifizetésre került. A társasház per újrafelvételt
kezdeményezett, mely eljárás jelen pillanatban is folyik. Az összeg 500-600 ezer forint,
amelyről szó van.
Megérkezett az ülésre Kiss Lajos Csaba képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a
polgármester.
Horváth Zsolt polgármester a mérleg beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Képviselőtestületet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
110/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló
DUNAVÍZ Víz és Csatornamű Kft. 2012. évi mérlegét és eredmény kimutatását megismerte,
azt 127.010 e Ft. mérleg főösszeggel és 26.063 e Ft. adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Varga Lajos a Dunavíz Kft. ügyvezetője: Hosszabb ideje lehet arról, tudni, hogy az idei év
július 1-jétől megváltozik a szolgáltató. Paksi illetőségű központtal Dunaföldvár
főmérnökségként üzemel majd, melyhez 10 település tartozik.
Megköszönte, hogy eddig dolgozhattak az Önkormányzat gazdasági társaságaként.

4. DDIF Zrt. beszámolója 2012. évi munkájáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.

9
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a beszámolót. A Bizottság azt is tudomásul veszi, hogy a Zrt.-től pozitív
eredményre nem számíthatnak hosszú távon. Tudomásul kell venni, hogy évente vissza nem
térítendő támogatásra szorul a társaság a biztonságos működés érdekében.
Viczai János a DDIF Zrt. vezérigazgatója: Elmondta, beszámolója részletes. Részletezte a
bevételek és kiadások alakulását.
Kiemelte, a tőke leszállítás végére 1012. évben pont került. Dunaföldvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrt. alaptőkéjét 93.500. 000.- Ft-tal 20.000.000.- Ftra leszállította. A törzstőke 21 db. egyenként 500.000.- Ft. névértékű névre szóló
törzsrészvényből sé 19 db egyenként 500.000.- Ft. névértékű névre szóló elsőbbségi
részvényből állt. Ennek leszállítása 2012. augusztus hónapban megtörtént.
Elmondta még, a kemping faházai elég rossz állapotban vannak, e tekintetben is lépni kellene.
Jelezte, hogy a Duna melletti úton van egy tábla, ami az átmeneti forgalmat megtiltja, a
külföldről lakó autóval érkező vendégeik megállnak előtte és nem jutnak el a kempingig.
Kiegészítő táblát kellene kihelyezni.
A strandon 60 milliós beruházás történt. Nagyon ráfért az épületre, ami inkább az energia
racionalitás szempontjából jelentős.
Megköszönte az Önkormányzat támogatását.
Kiss Lajos Csaba képviselő, a DDIF Zrt. FB. elnöke: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta
az éves beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Jankó Zoltán a DDIF Zrt. könyvvizsgálója: Ismertette a könyvvizsgálói jelentését, melyből
kiemelte, hogy a Társaság saját tőkéje 2012. december 31-én nem érte el a kötelezően előírt
jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőke összeget. A tagok kötelesek intézkedéseket
tenni a Társaság tőkéjének csökkenésével kapcsolatban.
(Könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellett található.)
Horváth Zsolt polgármester: A következő testületi ülésre előkészítik a jegyzett tőkére
vonatkozó előterjesztést.
Takács Zoltán képviselő: Javasolta a DDIF Zrt. igazgatójának, szerezzen be fizikoterápiás
készüléket, mert igény lenne rá.
Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
111/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 2012. évi mérlegét és eredmény kimutatását
megismerte, azt 125.162 e Ft. mérleg főösszeggel és – 4.564. e Ft. veszteséggel elfogadja,
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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5. D-B-M Óvodáiban indítható csoportok számának meghatározása a 2013/2014.
nevelési évre, valamint a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváthné Támer Ilona igazgató ismertette az előterjesztett anyagot.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
előterjesztést. Sajnálattal vette a Bizottság tudomásul, hogy csökken a gyermeklétszám, ami
elbocsátásokhoz vezethet.
Horváth Zsolt polgármester: Most pénteken lesz a kistérségi értekezlet.
A madocsai óvodai csoportok 2 csoportban elférnének szemben az előterjesztés szerinti 3
csoporttal. Ha a madocsai Képviselő-testület megteremti annak pénzügyi fedezetét, hogy
Madocsán 3 óvodai csoport működjön a 2013/14-es tanévben, akkor részéről, mint a gesztor
önkormányzat vezetőjének, nincs kifogása. Csütörtökön lesz Madocsán a Képviselő-testületi
ülés.
Javasolta, egészüljön ki a határozati javaslat azzal, hogy a Képviselő-testület a madocsai 3
csoport indítását abban az esetben támogatja, amennyiben Madocsa Képviselő-testülete
írásban vállalja a csoportok összes anyagi költségét.
Megszavaztatta a határozati javaslatot az általa tett kiegészítő javaslattal egyetemben.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
112/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó - megtárgyalta a
Dunaföldvár - Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2013. szeptember 1-től induló
csoportjai számának meghatározásáról szóló előterjesztést.
Az alábbiak szerint engedélyezi a 2013/2014. tanévben indítandó bölcsődei, óvodai csoportok
indítását és a maximális csoportlétszámtól való eltérést:
Dunaföldvár
Bölcsőde Tagintézmény:
Csoport
Várható létszám
2 csoport
28 fő
1 csoport létszáma átlagosan 14 fő
Csoport
Várható létszám
1. csoport
14 fő
2. csoport
12 fő
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény
Csoport: 11
Várható létszám: 277 fő
= 284 fő

Várható létszám+SNI: 277 + 7 SNI
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Telephely

Csoport

Várható létszám

+SNI

Jókai u.

4 csoport
1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport
3 csoport
kis csoport
középső csoport
nagy csoport
3 csoport
kis csoport
középső csoport
nagy csoport

104 fő
26 fő
26 fő
25 fő
27 fő
72 fő
24 fő
24 fő
24 fő
76 fő
25 fő
25 fő
26 fő

+ 2 SNI
1 SNI
+ 1 SNI
+ 1 SNI
+ 1 SNI
+ 4 SNI
+2 SNI
+2 SNI

Várható létszám + SNI –
maximálistól % -os
eltérés
106 fő
26 fő - 4 %
27 fő – 8%
26 fő - 4 %
27 fő – 8 %
73 fő
24 fő
24 fő
25 fő
80 fő
25 fő
27 fő – 8 %
28 fő - 12 %

1 csoport

25 fő

-

25 fő

vegyes csoport

25 fő

-

25 fő

József tér

Iskola u.

Kossuth L. u.
19/-23/B

Bölcskei Óvoda Tagintézmény:
Óvoda
Csoport: 4 csoport
fő

Várható létszám: 97 fő

Csoport
1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport

Várható létszám
25 fő
25 fő
22 fő
25 fő

Várható létszám+SNI: 100

+ SNI
1 gyermek
2 SNI

Várható létszám + SNI
26 fő - 4 %
25 fő
24 fő
25 fő

Madocsa
Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény
Csoport: 3 csoport

Várható létszám: 50 fő Várható létszám + SNI: 51 fő

Csoport
1. csoport
2. csoport
3. csoport

Várható létszám
18 fő
17 fő
15 fő

+ SNI
+ SNI
-

Várható létszám + SNI
19 fő
17 fő
15 fő

A Képviselő-testület a madocsai 3 csoport indítását abban az esetben támogatja, amennyiben
Madocsa Képviselő-testülete írásban vállalja a csoportok összes anyagi költségét.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Horváth Zsolt
polgármester

Horváthné Támer Ilona
igazgató
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6. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváthné Támer Ilona igazgató: Elmondta, az Alapító Okirat módosítására az előző
döntés miatt van szükség.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
113/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a D-B-M Mikrotérségi Óvoda
és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:
Hatályba lépés: 2013. július 1.
Az alapító okirat módosítása:
I. Az alapító okirat 3. pontja” Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata kiegészül:
„… melyet átvállal az alábbi önkormányzatoktól:
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata.
Címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
2. Bölcske Község Önkormányzata
Címe: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos utca 5.
3. Madocsa Község Önkormányzata
Címe: 7026 Fő utca 24.”
II. Az alapító okirat 5. pontja” Az intézmény alapítója” az alábbira változik:
Az alapítói és fenntartói jogokat a három tag közösen gyakorolja egyenlő mértékben
a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulásban:
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata.
Címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
2. Bölcske Község Önkormányzata
Címe: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos utca 5.
3. Madocsa Község Önkormányzata
Címe: 7026 Fő utca 24.
III. Az alapító okirat 6. pontjába az „Irányító szerve és fenntartója” a következő lesz:
Dunaföldvár, Bölcske,Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
A Társulás Mikrotérségi Társulási Tanácsa a társult Képviselő-testületek előzetes
döntései, felhatalmazásai alapján hozza meg döntését.
IV. A 8. pont „Az intézmény felügyeleti szerve” az alábbira módosul:
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Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
V. A 11. pont „Tagintézmények és telephelyek” közül kikerül:
a) D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény feladat-ellátási helyeinél:
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. feladatellátási hely
V. Az intézmény önkormányzati feladatként ellátandó óvodai alaptevékenysége 12. 2. pont második
bekezdése a következőre változik:
.
Az óvoda ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését, fejlesztését: a tehetséges
gyermekek; a beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő gyermekek; és a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátását.
VI. A 12. 4. pont „Bölcsődei, óvodai csoportok száma tagintézményenként „
Eszterlánc
Óvoda Tagintézmény maximálisan felvehető gyermeklétszám csökken az alábbiak szerint:

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 310 fő.
Nevelési évenként indítható: 11 csoport
Dunaföldvár, Jókai u. 7.
Dunaföldvár, József tér 9.
Dunaföldvár, Iskola u. 7.
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/B
Összesen

110
85
85
30
310

7. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézmény váltott műszak
engedélyezési kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális Bizottág
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és
visszagondolva a per kifejletére, elfogadásra javasolja a váltott műszakot és támogatja a
műszakpótlék kifizetését, ezzel egy esetleges jövőbeni kellemetlenségtől megszabadul a
város.
Kiss Lajos Csaba képviselő, Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság 4:1
szavazattal nem támogatta az előterjesztés elfogadását.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Végigcsináltunk egy pert, több százezer forintot
kifizettünk. Azt respektálja, hogy a mostani munkaidő beosztás kényelmetlen. A bizottsági
ülésen próbáltak arra választ keresni, hogy valamit lehessen módosítani a munkaidő
beosztásokon. A bölcsőde vezetőjétől az a választ kapták, hogy nem lehet.
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Nonszensz az állam részéről egy napközbeni műszakra azt mondani, hogy műszakpótlék jár
érte. Etikai dilemmákat vetett fel az ügy.
Ők, ahogy dolgoznak most, az törvényes, csak a beosztás kellemetlen számukra, ezért kérik
annak megváltoztatását.
Tóth István képviselő: Csodálkozik az Oktatási Bizottság álláspontján. Ha ki kell fizetni a
műszakpótlékot, akkor fizessék ki. Ne tegyék ki magunkat emiatt az összeg miatt
kellemetlenségnek.
Bárdos Lászlóné dr. c. főjegyző: A dolgozók jelenlegi beosztása törvényes.
Horváthné Támer Ilona igazgató: A pertől függetlenül kérték a váltott műszak
engedélyezését a kollégák.
Takács Zoltán képviselő: A bölcsődei dolgozók indokaikban leírták, hogy a műszakpótlék
összegére nem tartanak igényt, de tudják, hogy ezt jogszabályi rendelkezéssel ellentétben nem
tehetik meg. Ez mit jelent?
Jákli Viktor képviselő: A törvény nem írja elő a helyzet megváltoztatását, ezért az Oktatási
Bizottság nem javasolta a kérelem elfogadását. Ha valami gondjuk van, oldják meg belső
átszervezéssel. Örüljenek, hogy van bölcsőde, és nem kellene plusz juttatásokat kérni.
Bárdos Lászlóné dr. c. főjegyző: Ami törvényesen jár, arról lemondani nem lehet.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a váltott műszakhoz való hozzájárulást.
A Képviselő-testület 5 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta:
114/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997.évi XXXI. Törvény 15. §
(10) bekezdésében foglaltak szerint hozzájárul, hogy a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Tagintézménye dolgozói közül 4 fő (kisgyermek
nevelő) váltott műszakban lássa el gondozói feladataikat 2013. június 01-jétől.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester,
Horváthné Támer Ilona igazgató

8. DASZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszámának részmunkaidős
foglalkoztatottal történő emelése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
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Jákli János képviselő, PEB elnöke: Elmondta, már a költségvetetés tárgyalása során a
Képviselő-testület előtt volt ez a kérelem, de akkor abban maradtak, hogy akkor hozza vissza
a kérését a DASZK vezetője, amikor szükségessé válik, hogy a Családsegítő Szolgálat
működése ne kerüljön veszélybe. A vezető jelezte, hogy kell foglalkozni a kérdéssel.
A Pénzügyi Bizottság hozzájárult az álláshely létrehozásához.
Kiss Lajos Csaba képviselő, Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság támogatta a
kérelem elfogadását.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
115/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 1-jétől Dunaföldvár
Alapszolgáltatási Központjánál - hivatkozással a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 1/2000.(I.07.) SZCSM
rendelet 2. és 3. számú mellékletében foglaltakra – engedélyezi 1 fő részmunkaidős (4 órás)
tanácsadó munkakör létrehozását.
A létszámváltozást az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 2.7. sz. mellékletében
át kell vezetni.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

9. Alapszolgáltatásban résztvevők jogosultságának felülvizsgálatáról tájékoztatás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Kiss Lajos Csaba képviselő, Oktatási Bizottság elnöke: Elmondta, a növekvő finanszírozás
késztette a Képviselő-testületet arra, hogy az alapszolgáltatási központ igénybe vevőinek
jogosultságát az új rendelt alapján felülvizsgáltassa. A cél, hogy gazdaságosabb, hatékonyabb,
igazságosabb, a valós és elismert szükségletekre épülő szolgáltatás jöjjön lére.
A beszámoló részletes és mindenre kiterjedő.
A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Hozzátette, időszerű volt ennek a rendszernek az
átvizsgálása, és továbbiakban is hasonló módon fog működni, az előírásoknak illetve általunk
felállított tenderek alapján fog elbírálásra kerülni minden jelentkező.
Horváth Zsolt polgármester a tájékoztató tudomásul vételéről szavaztatta a Képviselőtestületet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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116/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális
Intézmény Alapszolgáltatási Központ vezetője által - az alapszolgáltatásban résztvevők
jogosultságának felülvizsgálatáról - készített tájékoztatását tudomásul veszi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

10. Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület támogatási kérelme
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Oktatási-Szociális B, Városfejlesztési B.
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a táncegyüttes kérelmét
egyhangúlag támogatta.
Kiss Lajos Csaba képviselő, Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság, hasonlóan a
Pénzügyi Bizottság álláspontjához, támogatta a táncegyüttes Néptáncfesztiválon való
részvételhez anyagi segítség nyújtását.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság is
4 igen szavazattal javasolta az együttes anyagi támogatását.
Gratulált a táncegyüttes töretlen fejlődéséhez.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
117/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesület részére 230.000.- Ft. működési támogatást nyújt a 2013. május 25-26-án
megrendezett XXII. Szolnoki Országos Néptánc-fesztiválon való részvétel költségeihez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

11. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról közbiztonság javítása tárgyban
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
118/2013.(V.28.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás igénybevételére vonatkozóan a Duna
Összeköt Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának
keretében.
2. A HVS intézkedés: Közbiztonság javítása
3. A fejlesztés tárgya: „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése”
4. A beruházás összköltsége: 3 810 000 Ft.
5. A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 3 000 000,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 810 000,- forintos ÁFA tartalmat önrészként biztosítja a 2013/2014. évi
költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázatok benyújtási időszaka 2013. június 17-én kezdődik
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

12. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról közösségi színterek fejlesztése tárgyban
(Templom utcai kézilabda pálya környezetében a csapadékvíz elvezetés)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását.
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Lajkó Andor műszaki irodavezető: Hozzátette, a Gimnázium melletti járdát is felújítanánk e
pályázat keretében.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Nem üti egymást a két pályázat, ez és a 15. sz. napirendi
pontként előterjesztett pályázat? Úgy tudja egy intézkedésre egy település csak egy pályázatot
nyújthat be. Kérdezzék meg a Duna Összeköt Egyesületet.
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Megkérdezte a Duna Összeköt
Egyesületet, azt mondták, hogy nyújthat be egyedül is pályázatot a Művelődési Ház, mivel
önálló adószámmal és számlaszámmal rendelkezik.
Horváth Zsolt polgármester: A szünetben megkérdezik őket.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
119/2013.(V.28.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás igénybevételére vonatkozóan a Duna
Összeköt Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának
keretében.
2. A HVS intézkedés: Közösségi színterek fejlesztése
3. A fejlesztés tárgya: „Templom utcai kézilabda pálya környezetében a csapadékvíz
elvezetés megoldása”
4. A beruházás összköltsége: 5 080 000 Ft.
5. A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 4 000 000,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 1 080 000,- forintos ÁFA tartalmat önrészként biztosítja a 2013/2014.
évi költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület biztosítja a beruházás összköltségén belül a felmérési terv
elkészítésének költségét, mely 100.000.- Ft + ÁFA.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázatok benyújtási időszaka 2013. június 17-én kezdődik
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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13. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról a lakosság életminőség javítását célzó
programok támogatása tárgyában ( 2014. évi augusztus 20-ai ünnepség)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag javasolta a pályázat benyújtását.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását.
Kiss Lajos Csaba képviselő: A pályázati kiírás szerint egynapos rendezvényre csak 500 e
forintot lehet pályázni. Javasolta, az augusztus 20-ai rendezvény 2 napos legyen.
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Igaz, a pályázatot nem ők csinálják,
amennyiben anyagi forrás is rendelkezésre áll, nincs akadálya, hogy augusztus 19-én is legyen
program, így kétnapos lenne ez rendezvény.
Horváth Zsolt polgármester a módosító javaslattal egyetemben megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
120/2013.(V.28.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Városi Művelődési Központ pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás igénybevételére vonatkozóan a Duna
Összeköt Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának
keretében.
2. A HVS intézkedés: A lakosság életminőségének javítását célzó programok támogatása
3. A fejlesztés tárgya: „2014. évi augusztus 19- 20-ai ünnepség”
4. A beruházás összköltsége: 1 270 000 Ft.
5. A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 1 000 000,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 270 000,- forintos ÁFA tartalmat önrészként biztosítja a 2014. évi
költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázatok benyújtási időszaka 2013. június 17-én kezdődik
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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14. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról a „Helyi életminőség fejlesztése, vonzó
falukép kialakítása” témakör tárgyában (Attila u. 19. tájház felújítása)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Ez a pályázati pénz elnyerése esetén ahhoz
lenne elég, hogy el tudják kezdeni a legfontosabb állagmegóvási munkákat. Az árajánlat
kérések már megkezdődtek, folyamatban van a dolog.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolta
elfogadásra az önerő biztosítását a pályázathoz.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 4
igen szavazattal támogatta a pályázat benyújtását.
2014. évtől a Magyarországi tájházak a világörökség részét fogják képezni, kell is tennünk
ennek érdekében.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
121/2013.(V.28.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Városi Művelődési Központ pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás igénybevételére vonatkozóan a Duna
Összeköt Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának
keretében.
2. A HVS intézkedés: Művészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása,
restaurálása
3. A fejlesztés tárgya: Dunaföldvár, Attila u. 19. számú ingatlan (tájház) felújítása
4. A beruházás összköltsége: 3 810 000 Ft.
5. A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 3 000 000,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 810 000,- forintos ÁFA tartalmat önrészként biztosítja a 2013/2014. évi
költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázatok benyújtási időszaka 2013. június 17-én kezdődik
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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15. Döntés LEADER pályázat benyújtásáról a „Helyi életminőség fejlesztése, vonzó
falukép kialakítása” témakör tárgyában (Művelődési Ház felújítása)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta PEB, Városfejlesztési Bizottság
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Elmondta, a megpályázható maximum
összeg 4 millió forint, amit szeretnének megvalósítani az ennél sokkal többe kerülne.
Fontos először az épület lapos tetőjének szigetelése, mert addig nem érdemes semmit kezdeni,
amíg beázik. Ezután a közösségi mosdók felújítása, a ruhatár kialakítása az előtérben és a
színpad felújítása lenne soron, ami nem fog beleférni ebbe az összegbe. Amikor az árajánlatok
beérkeznek, azok alapján fogják a sorrendet felállítani.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a pályázat
benyújtását.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
122/2013.(V.28.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Városi Művelődési Központ pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás igénybevételére vonatkozóan a Duna
Összeköt Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának
keretében.
2. A HVS intézkedés: Közösségi színterek felújítása
3. A fejlesztés tárgya: Dunaföldvár, Ilona u. 9. számú ingatlan (művelődési ház) felújítása
4. A beruházás összköltsége: 5 080 000 Ft.
5. A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 4 000 000,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 1 080 000,- forintos ÁFA tartalmat önrészként biztosítja a 2013/2014.
évi költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázatok benyújtási időszaka 2013. június 17-én kezdődik
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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16. Döntés Duna Összeköt Egyesület által kiírt LEADER turisztikai fejlesztési
pályázat benyújtásáról (DDIF Zrt. kemping szolgáltatásainak fejlesztése)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottsági
ülésen megoszlottak a vélemények a kempinggel kapcsolatban. Különböző megoldások
hangoztak el, a dózeres megoldástól, a faház építésig.
A Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással 1 ellenszavazattal nem támogatta a pályázat
benyújtását.
Viczai János a DDIF Zrt vezérigazgatója: Ez a kemping eléggé elavult állapotban lévő
faházakkal és főépülettel rendelkezik. Az eredeti elképzelése, hogy a kemping területét
közelítsék a strandhoz és a strand közelében próbáljanak meg kialakítani egy kulturált, mai
kornak megfelelő apartman szállodát és sátorozásra alkalmas lehetőséget, lakókocsis beállást.
Ezeknek a faházaknak az állapota nem tűr halasztást, eléggé elhasználódott állapotban vannak
és a főépület is. Megérti a Városfejlesztési Bizottság hezitálását.
Rövidtávú elképzelés, hogy munkásszállásra is alkalmasak lehetnek ezek a faházak.
A főépületre mindenképpen kellene költeni, legalább annyit, hogy az épület energia
felhasználása olcsóbb lenne.
A semmiből nem lesz soha semmi, a városnak költenie kellene rá.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: Meggondolásra javasolja a
Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását, annak ellenére, hogy a Bizottság nem támogatta.
Valamit kellene kezdeni a kempinggel, nem tudunk megállítani egy busznyi embert a
városban. Javasolta, hozzon a Testület pozitív döntést.
Tóth István: Ő nemmel szavazott a bizottság ülésen. Meggyőződése, hogy kútba dobott pénz.
33 millió forintos fejlesztés sem fogja ez a kempinget olyan színvonalúvá tenni, ami a mai
európai normáknak megfelelő. Kis pénzű kerékpárturizmusra lehet számítani. Nincs mire
idehozni busznyi embert Dunaföldvárra. Ő nem támogatja a pályázat beadását. A most
meglévő épületekre egy fillért nem szabad költeni.
Dr. Hallai Róbert képviselő: Megjegyezte, azokon a településeken, ahol komoly
fürdőturizmus zajlik, nem kempingekre alapozzák ezt a fürdőturizmust. Ha azt akarjuk, hogy
komplex Duna partot alakítsunk ki termálfürdővel és valamilyen vendéglátó szolgáltatással,
véleménye szerint nem a kemping lenne a megoldás. Egyetértett Tóth István képviselővel, ez
egy kis pénzűeknek szóló lehetőség, de komoly hasznot nem fog hozni a városnak.
Ismertséget kaphatunk ezáltal, de anyagilag nem lesz az, ami előre fog lendíteni.
Dr. Süveges Árpádné: A dunaföldvári Duna-part olyan elképesztő természeti adottságokkal
rendelkező hely, mellyel az országban nem rendelkezik más település. Ezt nem szabad
figyelmen kívül hagynunk. Sok lehetőség van benne.
Voltak évek, amikor ez a terület munkásszállóként igen jó prosperált és jól termelt.
Ebben lehetne gondolkodni.
Megemlítette a Dunapatajon található biciklis panziót, amely nyugati színvonalú, ehhez a
fűzérhez csatlakozhatnánk. A kerékpáros nem a nagyon jó fizető vendég, de nem
lebecsülendő dolog.
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A mi döntésünk, melyik irányba megyünk el.
Takács Zoltán képviselő: Valami feltételnek kell lenni ahhoz, hogy ide jöjjön valaki. Ha
nem csinálunk semmit, nem is fog történni semmi. Ha nem fejlesztünk, akkor toporgunk egy
helyben.
Jákli Viktor képviselő: Ami megvan az összedőlni nem szabadna hagyni. A vezérigazgató
tegyen le egy távlati tervet, hogy hogyan tovább.
Tóth István képviselő: Igaz, a Duna part adottsági nagyon jók, de van 2 hektárnyi területünk,
ami semmire nem elég. Ezen a területen komoly fejlesztést nem lehet csinálni. A műemlékek
is ott vannak ezen a partszakaszon. A térbeli határok is befolyásolják, hogy mit tudunk tenni.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DDIF Zrt. 100%-os
tulajdonosa, támogatja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. pályázati elképzelést,
melyet a Duna Összeköt Egyesülte által kiírt LEADER turisztikai fejlesztési pályázatra kíván
benyújtani.
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Zrt. 13.333.300.- Ft-ot a 2014 évi, a
benyújtáshoz szükséges 400.000.- Ft-ot a 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal hozta az alábbi döntését.
123/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DDIF Zrt. 100%-os
tulajdonosa, támogatja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. pályázati elképzelést,
melyet a Duna Összeköt Egyesülte által kiírt LEADER turisztikai fejlesztési pályázatra kíván
benyújtani.
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Zrt. 13.333.300.- Ft-ot a 2014 évi, a
benyújtáshoz szükséges 400.000.- Ft-ot a 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2013. VI. 17.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

17. Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonosi hozzájárulás kérése
LEADER pályázathoz
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor az Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztett határozati
javaslatokat.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést a Dunaföldvári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Leader pályázataival kapcsolatban és a következő döntést hozta:
„Civil szervezetek fejlesztése, működési céljaik megvalósítása érdekében” című pályázathoz
Dunaföldvár Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaföldvári 1328/A hrsz-ú ingatlanon
történő fejlesztés megvalósításához és fenntartásához tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
És
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést a Dunaföldvári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Leader pályázataival kapcsolatban és a következő döntést hozta:
„Közbiztonság javítása” című pályázathoz Dunaföldvár Város Önkormányzata tulajdonát
képező dunaföldvári 1328/A hrsz-ú ingatlanon történő fejlesztés megvalósításához és
fenntartásához tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Szünet volt.
18. Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem, Hősök
tere I. ütem) című DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 azonosító számú pályázat
tárgyában módosított költségvetés és projekt helyszínek jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor irodavezető: Elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt
egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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126/2013.(V.28.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az Új Széchenyi Terv
Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez „Balatoni és dunai
omlásveszélyes partfalak stabilizálása” című felhívásra benyújtott DDOP-5.1.5/D-11-20120002 azonosító számú pályázatával kapcsolatban korábban meghozott 323/2012.(XII.11.) KT
számú határozat 1. pontját módosítja.
A projekt címe: Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem,
Hősök tere I. ütem)
A projekt megvalósítási helyszínei: Felső Kálvária, Tabán utca, Alsó Burgundia,
A projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai: 4219, 4242, 4249, 4250, 4268, 4269,
4278, 4281/1, 4282/2, 4283, 4290, 4291, 4292/1, 4293, 4294, 4295, 4298, 4299, 4300, 4308,
4309/1, 4312/2, 4313/1, 4314, 4315/1, 4223/1, 4323/3, 4324/3, 4325/1, 4332/6
A pályázat azonosító száma: DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002
A projekt összes költsége: 401 415 634 Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 401 415 634 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzatai önrész összege: 20 070 783 Ft
A ROP forrásból származó támogatás összege: 381 344 851Ft
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP
forrásból nyújtott támogatással az önkormányzati önrész összegét saját forrásból a 2013/2014
évi költségvetésében elkülöníti az adott célra.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
19. Paksi Többcélú Kistérségi Tárgyulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester elmondta az előterjesztésben leírtakat.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 4
igen szavazattal támogatta a Megállapodás módosítását.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az érdekelné, hogyan történik a társulás finanszírozása, milyen
forrásból?
Horváth Zsolt polgármester: A 2013-as évi költségvetési a kistérségnek növekedett, kb. 14
millió forinttal. A következő testületi ülésre a 2012. évi beszámolót és a 2013. évi
költségvetését a társulásnak előterjeszti.
Módosító javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.

26
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
127/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozathoz csatolt „Társulási
Megállapodás” szerint.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
20. DUNA-CENTRÁL Kft. kérelme bérleti díj további csökkentése iránt
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, az
egyhangúlag elutasításra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
128/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DUNA-CENTRÁL Kft. további
bérleti díj csökkentési kérelmét elutasítja.
Határidő: bérlő értesítésre 2013. 06. 10.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

21. A Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a
Településrendezési Eszközök egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályai
meghatározása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 4
igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását támogatta.
Felolvasta a határozati javaslatot.
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Más hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
129/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
egyeztetésének és elfogadásának az eljárási szabályairól és az alábbi döntést hozta:
A partnerségi egyeztetés szabályait a következőképpen határozza meg:
a) az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módja: postai úton, e-mail
illetve közzététel helyben szokásos módon, eszközei: postai levél, elektronikus
adathordozó, e-mail
b) a javaslatok, vélemények dokumentálása: elektronikus adathordozón és papír
alapon, nyilvántartásának módja: elektronikus adathordozón és papír alapon,
elektronikus iktatókönyvben,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja: képviselőtestületi határozattal, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
elektronikus adathordozón és papír alapon, elektronikus iktatókönyvben,
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések: közzététel a város honlapján.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
22. AN-ZO Dunaföldvár Kft. kérelme üzlethelyiség felújítás és annak költsége bérleti
díjba történő beszámítása iránt
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet. A
műszaki iroda vezetője nyilatkozott, hogy a kért összeg és az elvégzett munka egyensúlyban
van, nincs túlszámlázás, ezért javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy fogadja el a Képviselőtestület a bérleti díjba történő beszámítást.
Kérte a Bizottság a Jegyző Asszonyt, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági ülésre kapjon
tájékoztatást a késedelmesen fizető bérlőkről és a késedelmi kamat felszámításának módjáról.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AN-ZO Dunaföldvár Kft.
kérelmére üzlethelyiség felújítás és annak költsége bérleti díjba történő beszámítását
engedélyezi az alábbi összeggel:
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1. Festék és egyéb anyagok
2. Járólap csere:
3.Ajtó borítás (rétegelt lemez
Munkadíj
Összesen

39.325.–-Ft.
7.000. – Ft.
19.000.- Ft.
38.000.- Ft.
103.325.- Ft.

Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
130/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AN-ZO Dunaföldvár Kft.
kérelmére üzlethelyiség felújítás és annak költsége bérleti díjba történő beszámítását
engedélyezi az alábbi összeggel:
1. Festék és egyéb anyagok
2. Járólap csere:
3.Ajtó borítás (rétegelt lemez
Munkadíj
Összesen

39.325.–-Ft.
7.000. – Ft.
19.000.- Ft.
38.000.- Ft.
103.325.- Ft.

Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

23. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. szám alatti önkormányzati garázs és Polgármesteri
Hivatal udvari épület lapos tetőjének felújítása
Előadó: Horváth Zsolt
Tárgyalta: PEB
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor műszaki irodavezető ismertette az előterjesztést.
Horváth Zsolt polgármester: Volt egy képviselői indítvány az udvari épület lapos tetőjének
a beépítésére vonatkozóan.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Elmondta, utána jár ennek. A gázkazánunk
robbanófelülete ennek a lapos tetőnek az irányába mutat. Ezt a robbanófelületet úgy lehetne
megszüntetni, hogy ha a kazánunk 140 kW alatt lenne, de a miénk 175 kW-os, ezért meg kell
tartanunk ezt a robbanófelületet. Műszakilag át lehetne alakítani, hogy ne ilyen üvegfelület
legyen, hanem egy nyíló felület, de ez elég költséges lenne. Ezt az épületet nem arra
méretezték, hogy ráépítsünk egy féltetőt, falakat. Most is vannak repedések rajta, mert a
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szomszéd telken is volt pinceleszakadás. Volt injektálás is a hátsó falon. Nem javasolja a
tetőtér beépítést.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Testületnek, hogy a
Kossuth L. u. 5. szám alatti önkormányzati garázs felújításához biztosítsa az anyagi fedezetet.
A lapos tető kérdésében nem szavazott a bizottság, várta a beépíthetőségi felvetésre a
javaslatot.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság a
garázs is és a lapos tető felújítása tekintetében is az előterjesztést 4 igen szavazattal
támogatta. E bizottsági ülésen Lajkó Andor a műszaki iroda vezetője már megadta az itt is
elhangzott tájékoztatást a lapos tető beépítésére vonatkozóan.
Más hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
131/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbiak szerint
döntött a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. szám alatti önkormányzati garázsok és Polgármesteri
Hivatal udvari épület lapos tetőjének felújítása tárgyában:
1./ A Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. szám alatti önkormányzati garázsok felújítása tárgyában
megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges munkálatokat végeztesse el a KulcsárFaép. Kft. –vel (7020, Dunaföldvár, F. Bölcske u. 87.), az ajánlatában szereplő bruttó
546.000,- Ft összegben, a 2013. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
2./ A Városháza udvari épület lapos tetejének felújítása tekintetében a Polgármesteri Hivatal
az Ecopur Kft. -vel(6728, Szeged, Baktói u. 61.), az ajánlatban szereplő bruttó 1.200.000,- Ft
összegben végeztesse el a munkálatokat, egyúttal a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a
város 2013. évi költségvetésének terhére.
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

24. Dunaföldvár, Ifjúság téri játszótéri eszközök beszerzésének támogatása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, hogy a szülők, nagyszülők azzal a kéréssel
fordultak a Képviselő-testülethez, hogy az Ifjúság téri játszótéri játszó eszközök beszerzését
200 e forint összeggel támogassa.
A játékok az európai szabvány előírásainak megfelelnek és szabvány tanúsítvánnyal
rendelkeznek.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy
miért 200 e forintot kérnek a lakók? A játékok beszerzése 1 millió forint, a lakók és a
támogatók 800 e forintot összeadtak és a különbözetet kérik a Képviselő-testülettől.
A Bizottság egyhangúlag javasolta, hogy a 200 e forintot kapja meg a lakóközösség.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság,
hasonlóan a Pénzügyi Bizottság álláspontjához, egyhangúlag javasolta, hogy támogassák a
játszótér kialakításához az önkormányzati hozzájárulás biztosítását.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
132/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Ifjúság téri
lakossági kezdeményezésre indított játszótér-fejlesztést támogatja. Bruttó 200.000,- Ft
összeget biztosít a város 2013. évi költségvetése terhére játszóeszköz beszerzés céljára.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
25. Döntés Dunaföldvár város területén vis maior veszély elhárítási munkák
kivitelezése vállalkozási keretszerződés megkötéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Lajkó Andor Városfejlesztési és műszaki iroda vezetője ismertette az előterjesztést.
Jákli János képviselő, PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottsági ülésen csak az ajánlatok
bontására került sor, döntés nem született.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság már birtokában
volt a 3 árajánlatnak. Javaslatuk az, hogy a Habbeton Kft-t bízzák meg vis maior helyzet
esetén a veszély elhárítási munkákkal.
Horváth Zsolt polgármester: Azt a módosító javaslatot tette, miszerint a 2014.március 31-i
határidő 2014. május 31-re módosuljon.
E módosító javaslatával egyetemben szavaztatta meg a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
133/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést a „Pincék, üregek
veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási területén” tárgyában és az alábbiak
szerint döntött:
Dunaföldvár közigazgatási területén a pincék, üregek veszély-elhárítási munkáira
keretszerződést köt a Habbeton Kft.-vel (3300, Eger, Vasút u. 8.), 2014. május 31.-ig.
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a keretszerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
26. Döntés a dunaföldvári, a köztudatban „Széles csapásként” nevezett 7791. hrsz-ú
terület utcanév elnevezéséről
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérelmet.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 3 igen 1
tartózkodással úgy ítélte meg, hogy az utca neve, mivel a Szent Lőrincz utcáról nyílik, Szent
Kristóf utca legyen. Ezt javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A „fuvaros utca” név is jó lenne.
Dr. Hallai Róbert: Szerinte Szent Kristóf utcának legyen elnevezve ez a terület.
Tóth István: Jó lett volna telefonon megkérdezni, hogy jó lesz-e nekik ez az utcanév?
Lajkó Andor műszaki irodavezető felhívta telefonon a kérelmezőt, akit tájékoztatott a Testület
döntéséről. A vállalkozó egyetértett az utca elnevezésével.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta azt a javaslatot, hogy a szóban forgó terület neve,
Szent Kristóf utca legyen.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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134/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 01-jétől a
dunaföldvári 7791 hrsz-ú („Széles csapás”-ként ismert) területnek a
„SZENT KRISTÓF utca”
elnevezést adja.
Határidő: 2013. június 01.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
27. SPR TERRA 2006 Kft. ingatlanbérleti szerződése (inert hulladéklerakó)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Hosszú csatározás eredménye, hogy az előterjesztést a
Képviselő-testület elé tudtuk hozni.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető ismertette az előterjesztést.
Horváth Zsolt polgármester: Mi az az optimális határidő, amikorra ezt a lerakót üzemeltetni
tudjuk?
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A szerződésbe a jövő év március 31-ét írtuk a
vállalkozóval egyeztetve.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag javasolja a Testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
135/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat és az SPR
TERRA 2006 Kft. (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.)között kötendő dunaföldvári 7850
hrsz.-ú ingatlan tekintetében, Inert hulladéklerakó bérletére vonatkozó ingatlan bérleti
szerződés tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az ingatlanbérleti (területbérleti) szerződés aláírja.
Az aláírt ingatlan- bérleti szerződés a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület az 58/2011.(III.08.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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28. Levendula Alapfokú Művészeti Iskola kérelme telephely létesítése és
haszonkölcsön szerződés kötése iránt
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Molnárné Miklán Jolán a művészeti iskola megbízott igazgatója ismertette a telephely és
haszonkölcsön szerződés létesítési kérelmüket.
Elmondta még többek között, hogy az iskolának 500 tanulója van, Dunaföldváron 150
gyermeket tanítanak. Az iskola benne van a megyei fejlesztési tervben.
Horváth Zsolt polgármester: Mi az utolsó határidő arra, hogy a testületi határozatot
megkapják?
Molnárné Miklán Jolán a művészeti iskola megbízott igazgatója: 2013. május 31- a
határidő.
Horváth Zsolt polgármester: Beadtuk a KLIK-nek Önökkel együtt az engedély
kérelmünket, de mind a mai napig nem érkezett válasz. Felhívta a tankerületi igazgató
asszonyt, aki arról tájékoztatott, hogy kérelmünket fel kellett terjeszteni a budapesti jogi
főosztályra véleményezésre.
Beszéltünk a Művelődési Központunk igazgatójával, hogy az ő címűkön létesítsenek
telephelyet. Ez jó lenne?
Molnárné Miklán Jolán a művészeti iskola megbízott igazgatója: Köszönik szépen a
lehetőséget, a Művelődési Házzal érvényes szerződésük van, át kell szervezniük ide az
oktatásukat.
Horváth Zsolt polgármester: Mivel csak a jogi főosztály véleménye alapján kötődhet meg a
szerződés, javasolta, hogy várják meg az állásfoglalásukat és utána hozzanak döntést a
témában.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke:A bizottság nem javasolta az
iskola kérelmének elfogadását. Ő is egyetért azzal, hogy most ne hozzon döntést a Képviselőtestület.
Ezzel a javaslattal 6 képviselő egyetértett, 2 fő képviselő tartózkodott.

29. Holler UFC támogatási kérelme Dunaföldvár-Bölcske bringatúra
megszervezéséhez
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 4 egyhangú
szavazattal nem támogatta a benyújtott kérelmet. Kérelmező nem részletezte, hogy mire
kívánja költeni a támogatást.
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Dr. Hallai Róbert képviselő: Látva a kérelmet, neki is az a felvetése, hogy nem látta a
kérelemből a kimutatást, hogy mire kell az összeg. Hiányos a kérelem.
Jákli János képviselő: Konkrétan meg kell jelölni, hogy mire szeretné felhasználni a
támogatott a pénzt, mert csak így lehet számon kérni annak felhasználását.
Nem támogatja a kérelmet.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Beszélt Holler Ferenccel, aki elmondta, színesíteni szeretné a
programot, a túra után ismertebb fellépőt szeretnének hozni és a résztvevők étkeztetésére
szeretnék az összeget fordítani.
Horváth Zsolt polgármester azt tette fel szavazásra, ki az, aki támogatja, hogy a Holler UFC
kapjon 200 e forint anyagi hozzájárulást.
A Képviselő-testület 2 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett hozta az alábbi döntést:
136/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy anyagi
támogatást nem nyújt a Holler UFC részére a Dunaföldvár-Bölcske bringatúra
megszervezéséhez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
30. Egyebek
● Tájékoztatás hulladék ügyekben
Horváth Zsolt polgármester: Az ülés elején, a téma felvetésekor erre már válaszolt.
Felhívta a figyelmet arra, akinél esetleg otthon 2 db kuka található, és nem akar kettőért
fizetni, szállítsa vissza a Dunanett Kft.-nek.
Csütörtökön megbeszélésre megy a DUNANETT Kft-hez, megkérdezi azt, hogy
Dunaföldváron van-e lehetőség a kuka visszaadásra.
Lesz szó a 80 l-es edényzetről is, erről a jövő héten tájékoztatja a lakosságot és a Testületet.
Takács Zoltán képviselő: Kérte a polgármestert, a csütörtöki megbeszélésen képviselje azt,
hogy a 80 l-es edényzetet szállítsák ki az igénylőknek és vigyék el 120 l-es kukákat, mert az
idős emberek ezt megoldani nem tudják.
Dr. Hallai Róbert képviselő: Tisztázni kell azt is, hogy azon ingatlanok vonatkozásában,
ahol 2 fő lakik, az igazolás beszerzése milyen módon lehetne egyszerűbb.
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● Tájékoztatás a megváltozott utcanevek miatt a lakosság teendőiről
Horváth Zsolt polgármester: A megváltozott utcanevű utcák lakói kérdezik azt, hogy
hogyan fog megtörténni a lakcímkártyájuk és hivatalos okmányaik cseréje?
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Minden érintett lakónak volt a postaládájában egy
kétoldalas tájékoztató. Az egyik oldalon a Járási Hivatal tájékoztatója volt, a másik oldalon a
mi Hivatalunké. A járási tájékoztatón az áll, hogy a lakcímkártyákat ki fogják küldeni, ahogy
elkészül. Ez már meg is kezdődött.
Próbálkoztunk, hogy egyszerűbb legyen a lakóknak azzal, hogy megkerestük a Földhivatalt,
leírtuk a helyzetet. A Földhivataltól azt a választ kaptuk, hogy ezt akkor tudják megtenni, ha
a Hivatal egyenként az összes helyrajzi számhoz hozzárendeli az összes házszámot és azt
visszaküldi a Földhivatalnak. Nagyon sok munka ez a kollégáknak, igyekszünk megcsinálni.
Egyenlőre a Földhivatalhoz egyenként ne menjen senki.
A vállalkozások vonatkozásában semmilyen információja nincs.
Takács Zoltán képviselő: A törvény kimondja, magánszemélyeknek ingyenes a
okmánycsere, akinek cége van, bármilyen változás történik a cég életében és cégkivonatok
kell módosítani, az pénzbe fog kerülni számukra.
Jákli János képviselő: Mint érintett pénzintézeti vezető tájékoztatta a lakosságot, hogy aki
bejelenti a Takarékszövetkezetnél az utcanév változást, azoknak díjmentesen átvezetik.
● Jákli Viktor képviselő: A szünetben felhívta egy szülő, hogy a legutóbbi esőzéskor beázott
Jókai utcai óvoda. Ennyit érnek a lapos-tető felújítások? Az előző felújításnak van-e még
szavatossága? Kérdezte Lajkó Andort a műszaki iroda vezetőjét, mit tud erről?
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Neki nem jelezték a beázást. Az előző felújítás nem
érintette a lapos tetőt. Az óvoda teteje kb. 8 éve volt felújítva, egy réteg vastaglemez lett
ráolvasztva.
Horváth Zsolt polgármester: Holnap utána néznek és ha szükséges az adott tetőrészen
elvégeztetik a javítást.
● Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Kérte, hogy aki illegális szemételhelyezést lát, azt
fényképezze le és jelezze. Volt olyan hét, hogy a konténerek mellé elhelyezett szeméttel a
nagy önkormányzati konténer megtelt.
Elmondta még, kérés érkezett hozzá a Kadarka utcai lakók részéről, hogy erre a nyílegyenes
útra helyezhessenek ki fekvőrendőrt.
Nagyon gyorsan mennek itt az autók, nem lehet
normálisan közlekedni. Sok kisgyermekes család lakik erre. A lakók vállalnák a fekvőrendőr
elkészítését, de kérik ehhez az Önkormányzat engedélyét.
Egyezzünk bele.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A legegyszerűbb megoldás az előre gyártott
aszfaltburkolatú fekvőrendőr lenne. 6 cm. magas, sárga-fekete csíkozással el van látva,
teljesen szabványos, csak valakinek ezt ki kell fizetnie. 1 fekvőrendőr létesítése kb. 2-300 e
forint. A többi megoldás mind burkolatbontással jár. Az előre gyártotthoz nem kell semmiféle
engedély. Különböző táblákat is ki kell helyezni.
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Horváth Zsolt polgármester: Utána néznek a lehetőségeknek és tájékoztatják erről a
lakókat.
● Jákli Viktor képviselő: Viczai János a 4. számú napirendi pont tárgyalásakor jelezte, hogy
a kemping bejáratának megközelítéséhez, hogy a Dunaföldvár, Duna- parton a Hajóállomás
épületénél lévő „mindkét irányból behajtani tilos” táblát át kellene helyezni északi irányba a
kemping kapujától a kikötő irányába „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblával ellátva.
Kérte, hogy erről hozzák meg most a határozatot.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Megjegyezte, a rendőrség kérése volt, hogy vegyék le a
kiegészítő táblát. A tábla még megvan.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
„Dunaföldvár Város Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Duna- parton a
Hajóállomás épületénél lévő „mindkét irányból behajtani tilos” táblát áthelyezteti északi
irányba a kemping kapujától 5m-re a kikötő irányába, „Kivéve célforgalom” kiegészítő
táblával ellátva.”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
137/2013.(V.28.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Duna- parton a
Hajóállomás épületénél lévő „mindkét irányból behajtani tilos” táblát áthelyezteti északi
irányba a kemping kapujától 5m-re a kikötő irányába, „Kivéve célforgalom” kiegészítő
táblával ellátva.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Kiss Lajos Csaba: A Vörösmarty-Derecskei utca kereszteződésében benne van a
bodzabokorban a „behajtani tilos tábla,” ezzel csináljanak valamit.
- A Duna-parton van egy-két életveszélyes villanyoszlop.
Horváth Zsolt polgármester: Ezen a héten a villanyszerelővel együtt megnézték Vissza
lesznek igazítva az oszlopok egyenesre és elrendeljük az érintésvédelmi javításokat is.
● Jákli Viktor képviselő: Az M/6-os autószerviznél veszélyes a kereszteződés. Elkezdett a
szerviz autókat árulni, azok beállnak a kereszteződésbe. Nézzék ezt is meg.
● Dr. Hallai Róbert képviselő: Lakossági bejelentést tolmácsolt, miszerint a Dankó Pista
utca folytatása, a lőtér felé vezető út, nagyon szűk, a mezőgazdasági gépekkel nem tudnak
egymás mellett elhaladni. Vizsgáljuk meg milyen lehetőség van egy beugró létesítésére.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Az a baj, hogy csak 4 méter szélességű földút az
Önkormányzat tulajdona, kisajátítani kellene út céljára.
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Takács Zoltán képviselő: Tavaly is már beszéltek arról, hogy a Felső Fokban az út széléről a
„dzsuvát” hogyan lehetne eltüntetni. Problémák vannak a közvilágítással is.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Bejelentés hozzánk nem érkezett. Jelentsék be
bármelyik elérhetőségünkön. A szolgáltató is elérhető. Ha nekünk beszólnak, mi is
bejelentjük.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést
18,40 órakor bezárta.
k.m.f.
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