
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 245-18/2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-én 
(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 
Széles János képviselő 
Takács Zoltán  képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen volt még: Csatolt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Horváth Zsolt: Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő és a 
polgármester.  
Jákli Viktor képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik. Széles János nem értesített 
távolmaradásáról.  
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Tóth István  képviselőt. 
 
Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatok születtek: 
 
Horváth Zsolt polgármester: 32. sz. pontként hozzanak döntést a Mezőföldvíz Kft. Alapító 
Okiratának módosításáról.  
Jákli Viktor képviselő az „egyebekben”  vízitársulattal kapcsolatos tájékoztatást szeretne adni. 
 
Megérkezett az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 

- Zárt ülés 2. sz. napirendi pontjára vegyék fel a „Dunavíz Kft. illetve a Mezőföldvíz 
Kft. vagyonátadásával kapcsolatos döntés meghozatala” c. szóbeli előterjesztést.  

 
Takács Zoltán képviselő: Elmondta, a Rácz templom mögötti területet, mi a város, kb. fél éve, 
szeméttárolónak használjuk. Az arra járó turisták gyakran fényképezik ezt a területet. 
Gyalázat, ami ott van.  
Kérte, mire vége lesz a testületi ülésnek, tűnjön el onnan a szemét.  
 
Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. 
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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 közbiztonság helyzetéről 
     (Paksi Rendőrkapitányság és a helyi Rendőrőrs beszámolója) 
      Előadó: dr.Kuti István r.alezredes és Kulcsár Szabolcs r.őrnagy 
      Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
2. Beszámoló  a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról  

           Előadó: Csányi Imre parancsnok 
           Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 
 

3. Beszámoló a helyi Polgárőrség munkájáról 
           Előadó:  Kövics Sándorné elnök 
           Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság  
 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési  zárszámadásáról szóló 9/2013.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

4/2007.(III. 15.) önkormányzati rendeletre törvényességi felhívás – rendeletalkotás 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi B, Pénzügyi B.,  Városfejlesztési B. 

 
7. A házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a 

közreműködők díjazásáról szóló 10/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata  
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
8. A dunaföldvári piac- és vásár működési rendtartásának elfogadása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Mezőgazdasági B., Városfejlesztési B. 

 
9. Dunavíz Kft. kérelme a vízdíj hátralékok mérlegből történő kivezetéséről 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság. 

 
10. Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő költségvetési szervekkel  

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B. 
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11. Döntés gyermeklétszám csökkenés miatti létszámváltozásról a D-B-M 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézményben 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B.,  

 
12. Önkormányzati társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Oktatási-Szoc.B. 

 
13. A DASZK Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 

Szakmai Programjának módosítása és a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Oktatási-Szoc. B. 

 
14. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 17. számú 

módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
15. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport stratégiai tervének 

elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B.,  

 
16. A Napsugár Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása és a Szakmai Program elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Oktatási-Szoc. B. 

 
17. Helyi értéktár bizottság létrehozása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szoc. B. Városfejlesztési B. 

 
18. A DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 kódszámú Dunaföldvár omlásveszélyes 

partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című projekt keretében az építési 
beruházás közbeszerzési eljárás előkészítése - ajánlati felhívás 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

19. Döntés a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú Madocsai agglomeráció 
szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése című projektben vállalt 
önrész mértékéről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
20. DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde és a D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnázium és Szakiskola 
Tagintézménye, dunaföldvári épületeinek felújítási, karbantartási feladataira 
költségigénylés 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
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21. Javaslat a 2013. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

22. Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 
felülvizsgálata 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B. 

 
23. ZSIGEC musical szakkör nyári művészeti tábor költségeihez támogatás kérése   

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
24. Szentjánosbogár tábor pénzügyi támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
25. LÖFAN Mazsorett Csoport támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
26. DSTE Tenisz Szakosztály támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
27. Rafael Zoltán (Dfvár K. Kertek köze 28.) lakás kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság. 

 
28. Molnár László és özv. Molnár Lászlóné 8653 Ádánd, Jókai u. 1. szám alatti 

lakosok ingatlan felajánlása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B. 

 
29. Dunaföldvár, Kadarka utcai lakók kérelme forgalomkorlátozás ügyében 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B. 

 
30. Szabadpiaci áram  beszerzés 2014. évben 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B. 

 
31. Dunaföldvári FeldwarFest rendezvény 2013. augusztus hónapban tervezett  

megtartásának engedélyezési kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
     32. Mezőföldvíz Kft. Alapító Okiratának módosítása 
           Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
     33. Egyebek 
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Zárt ülésen:  
 
1. D-B-M MONI  igazgatói álláshelyére érkezett pályázat véleményezése 
    Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
    Tárgyalta: Oktatási Biz. 
 
2. Dunavíz Kft.-Mezőföldvíz Kft. vagyonátadással kapcsolatos döntések meghozatala 
    Előadó: Horváth Zsolt polgármester  
 
3. Egyebek 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Horváth Zsolt polgármester átadta Varga Vilmosné 
köztisztviselőnek az „Év köztisztviselője” díjat.  
 
 

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. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
     (Paksi Rendőrkapitányság és a helyi Rendőrőrs beszámolója) 
      Előadó: dr.Kuti István r.alezredes és Kulcsár Szabolcs r.őrnagy 
      Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 
 

Írásos beszámolók a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, a beterjesztett 
beszámolókat megvitatta az Ügyrendi Bizottság. A Bizottság arra a megállapításra jutott, 
hogy a Dunaföldvári és a Paksi Rendőrkapitányság a lehetőségeikhez, személyi létszámukhoz 
mérten megfelelően végzik munkájukat. Egyre többet találkozunk járőröző rendőrökkel. Ez a 
jelenlét mindig hatásosabb. 
A bizottság ülésen szó volt a  határozott fellépés érdekében a különböző szervek 
összefogásáról.  
Kitértünk még a helyi rendőrőrs átköltözetésére vonatkozó kérdésekre is. Mikor történik meg 
az átköltözés? A kivitelező kiválasztása megtörtént,  ez év december 31-ig meg kell történnie 
a beruházásnak. 
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolókat.  

 
 
Megérkezett az ülésre Jákli János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 

 
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője: Beszélt a beszámolójában 
leírtakról, kiemelve a kábítószer fogyasztás kérdését.  

 
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
Kulcsár Szabolcs a helyi Rendőrőrs parancsnoka: Beszámolójában leírta az őrs 
tevékenységének értékelését.  
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Dr. Hallai Róbert képviselő: Mindnyájunk feladata, hogy szomszédainkkal olyan 
információkat osszunk meg, ami fontos számukra a bűnmegelőzés szempontjából, hogy ne 
hagyják magukat az idős emberek átverni, becsapni,  kirabolni. 
 
Takács Zoltán képviselő: A legutóbbi Tolna Megyei  Közgyűlésén részt vett  az országos 
rendőrkapitány helyettes és a megyei  rendőrkapitány is. Az országban a Tolna megyei 
rendőrség előkelő helyen szerepel. A fórumon elmondtam, hogy  a dunaföldvári 
rendőreink áldatlan állapotok között dolgoznak abban az épületben, amiben jelenleg 
vannak. Megnyugtató választ kaptam.  
5-6 évvel ezelőtti kérésének, hogy több  rendőrjárőr legyen az utcákon, látható jelei 
vannak. Ez növeli a lakosság biztonságérzetét.  
 
A mai ülés 31. napirendi pontjával kapcsolatban megkérdezte, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetére mi van nagyobb hatással, mit élnek meg az emberek negatívabban azt, 
hogy Dunaföldváron zárt, őrzött telephelyről tulajdonítottak el ismeretlen elkövetők 
nagyobb mennyiségű gázolajat? A város területén több rablás is volt.  
A Dunaföldváron  megtartandó FeldwarFest kulturális rendezvény vagy ezek az 
események zavarják-e jobban a rendőrség véleménye szerint a lakosság közérzetét, 
biztonságérzetét?  
 
Tóth István képviselő: Hozzátette, az Ügyrendi Bizottsági ülésen kitértek arra is, hogy a 
FeldwarFest rendezvény hozadéka közel sem akkora, mint amekkora károkat okoz a 
városban. Mindkét rendőrparancsnok amellett állt ki, hogy erre a rendezvényre a városnak 
nincs szüksége.  

 
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője: A szubjektív biztonságérzet  
kérdésével kapcsolatosan valóban megjelent 2011-ben a rendőr-főkapitányi utasítás. 
Odaért az üzenet, ahova kellett, látni a gyalogos rendőröket.  
Nem mehetünk el a vagyon elleni bűncselekmények mellett.  
A rendezvényekről és azok hozadékáról elmondta, ezt lehet többféleképpen értelmezni. 
Lehet úgy is nézni, hogy a  városnak van-e bevétele a rendezvényből? A fiataloknak van-e 
tere, lehetősége szórakozni? Ezt elfogadjuk vagy sem. A mai kor fiataljainak szórakozása 
kicsit zajosabb, hangosabb, némely szempontból vandálabb. A tulajdonosnak, mint 
önkormányzatnak el kell döntenie, hogy a város egyik legszebb területét átadja-e 
használatra, vagy valahol másutt javasolja megrendezni. Szakmai véleménye az, hogy 
teljesen kitiltani egy rendezvényt megfontolandó. Az utóbbi FeldwarFest rendezvényre 
megfelelő erőkkel vonultunk ki, a jövőben, ha szükségét érzi a szakma és az 
önkormányzat, még nagyobb erővel fogunk fellépni, hogy kiszűrjük azon személyeket, 
akik jogszabályba ütköző cselekményeket folytatnak, konkrétan kábítószereznek.  
A tulajdonos felelőssége, ez esetben az önkormányzaté, aki ellenőrizheti a működtetés 
feltételeit, a nyitás, a zárás idejét. Kell vagy sem ez a rendezvény? Ezt döntse el mindenki 
maga. A rendőrség azt nem fogja kimondani, amit tőlünk várnak, hogy tiltassuk be ezt a 
rendezvényt. A rendezvényhez köthető jogsértések nem voltak megállapíthatók. A 
közterületen voltak egyéb jogsértések. A rendezvény szervezőjéhez köthetően nem volt 
büntető eljárás.  
 
Takács Zoltán képviselő: Köszöni és elfogadja a hozzászólást. 
A kérdése arra irányult, hogy a  rendőrséget mi terheli jobban, az hogy Fehérvári utcán, a 
Penteli utcán történt jogsértések okozzák-e Dunaföldvár lakóinak a nagyobb problémát, 
vagy egy évben 2 alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény?  
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Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője: Ha rendészeti szempontból 
nézzük, a rendezvényekhez több erőt kell csoportosítani, a többi esetet megpróbáljuk 
megoldani azokkal az erőkkel, amelyek rendelkezésre állnak.  Mind a két dolog probléma, 
ha nincsenek a rendezvények, attól még a mindennapok problémája állandóan  itt lesznek. 
Szerinte az zavarja leginkább a lakosságot, amivel a mindennapokban rendszeresen 
találkoznak. Ezek zavarják jobban a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A rendezvénnyel 
kapcsolatos problémákat a tulajdonosnak kell rendeznie, jelen esetben az 
önkormányzatnak.   
 
Széles János képviselő: Mit tettünk mi a lakosság,  hogy ne történjenek jogsértések?  Csak 
a rendőrségtől várjuk a megoldást? 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ő is azt gondolja, hogy társadalmi összefogás 
nélkül ezek  dolgok nem fognak megoldódni. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Hiányolja, hogy Dunaföldváron nincsen vízirendészet. 
Kérte, amennyiben lehetséges a jövő évi beszámolóban legyen a paksi vízirendészet 
munkájáról is tájékoztatás. 
Jelezte, hogy a vendégmunkások által vezetett járművek még mindig 80-100 km-es 
sebességgel száguldoznak át a város főutcáján. Ezzel lehet-e tenni valamit? 
 
Széles János kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője: Jelezni fogja, hogy valamilyen 
tájékoztatást adjanak a vízirendészet munkájáról. Úgy tudja 182 településük van, 
képtelenség lenne, hogy beszámolót adjanak.  
A Pentelei utcán nagy sebességgel közlekedő autók ügyében elmondta, jönnek a kollégák a 
sebességmérővel. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
142/2013.(VI.25.) KT.  

h a t á r o z a t 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 2012. 
évi munkájáról, tevékenységéről,  valamint  a Dunaföldvári Rendőrőrs – a város 2012. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló – beszámolóját megismerte és elfogadta. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

2. Beszámoló  a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról  
           Előadó: Csányi Imre parancsnok 
           Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 
 
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a 
beszámolót, melyet elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.  
 
Csányi Imre parancsnok: Mindent leírt, azt kiegészíteni nem kívánja.  
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

143/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2012. évi munkájáról készített beszámolót  megismerte és elfogadta.  
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.  
 
 

3. Beszámoló a helyi Polgárőrség munkájáról 
           Előadó:  Kövics Sándorné elnök 
           Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 
 
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 
a beszámolót, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Sajnos a SZEM programot még nem sikerült kialakítani az elképzeléseknek megfelelően, 
melynek fő oka lehet az idős emberek bizalmatlansága, melyet nagyon nehéz leküzdeni.  
 
Kövics Sándorné a Polgárőrség elnöke nem kívánta kiegészíteni beszámolóját.  
 
Takács Zoltán képviselő: Többször megfordult a Duna mellett az árvízi védekezés idején. A 
Polgárőrség nagy erőkkel részt vett az árvízi védekezésben, természetesen az Önkéntes 
Tűzoltósággal együtt, melyért köszönetét fejezte ki.   
 
Széles János képviselő: Köszönetet mondott a Máltai Szeretetszolgálatnak többek között 
azért, hogy 1 raklapnyi gumicsizmával segítették  a Polgárőrséget az árvízi védekezéskor. 
Elmondta még, a Polgárőrség az Önkormányzat segítsége nélkül nem tudna működni.   
 
A Képviselő-testület  9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
„Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi 
Egyesülete  2012. évi munkájáról készített beszámolót.  
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Jákli Viktor és Széles János képviselők kimentek az ülésteremből, jelen van 6 fő 
képviselő és a polgármester. 
 
 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
A kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

145/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2012.(V.22.), 
160/2012.(VI.19.), 180/2012.(VII.10.), 
183/2012.(VII.10.), 195/2012.(VII.10.),  205/2012.(VII.31.), 206/2012.(VII.31.), 
207/2012.(VII.31.), 220/2012.(IX.11.), 229/2012.(IX.11.),230/2012.(IX.11.), 
239/2012.(IX.11.), 241/2012.(IX.26.), 245/2012.(IX.26.), 247/2012.(IX.26.),97/2013.(IV.23.), 
254/2012.(XI.09.), 257/2012.(X.16.) 272/2012.(X.30.), 284/2012.(XI.13.),307/2012.(XI.27.), 
309/2012.(XI.27.), 327/2012.(XII.11.), 333/2012.(XII.18.), 55/2013.(III.05.)91/2013.(IV.23.), 
343/2012.(XII.18.),   347/2012.(XII.28.), 28/2013.(I.29.), 29/2013.(I.29.) 36/2013.(III.05.), 
 39/2013.(III.05.), 49/2013.(III.05.), és  a 54/2013.(III.05.), KT határozatokról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 

5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési  zárszámadásáról szóló 9/2013.(IV.30.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztett anyagot. Ismertette az előterjesztést. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Ez a pénzmaradvány virtuális pénz vagy csökkenti  a 2013. évi 
költségvetésünknek a hiányát? 
 
Visszajött az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
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Jákli János képviselő: A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány a 2012. évi 
költségvetésben azért tudott keletkezni, mert a költségvetésben oda volt rendelve, de nem volt 
átadva részükre, ez a pénz  úgymond nincs az intézmények számláján. Most vissza kell 
vonnunk, hogy ne kelljen átadnunk sem. Ez a pénz valójában a fel nem vett folyószámla hitel 
része.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 9/2013.(IV.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 

6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2007.(III. 15.) önkormányzati rendeletre törvényességi felhívás – rendeletalkotás 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi B, Pénzügyi B.,  Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést.  
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti 
határozatot valamint a rendeletet.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a rendeletet. 
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a 
rendeletet. 
 
A Képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

146/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVII-B-22/772-1/2013. számú, 
a Tolna Megyei Kormányhivatal által az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 4/2007.(III. 15.) önkormányzati rendelet vonatkozásában tett törvényességi 
felhívásban foglaltakat megismerte és azt elfogadta - hatályon kívül helyezte a törvénysértő 
helyi rendeletet, és helyette új rendeletet alkotott. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 

7. A házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a 
közreműködők díjazásáról szóló 10/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata  
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. 
Elmondta, az Ügyrendi Bizottság módosítás nélkül elfogadásra javasolta. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:  A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az 
előterjesztést, melyet módosítás nélkül elfogadásra javasolt. 
Kérte a bizottság, hogy vizsgálják meg az anyakönyvvezetőt megillető díj hogyan alakul a 
befizetett tételekhez. Mivel munkabérről van szó, annak minden terhe az önkormányzat terhe. 
Erre azt a választ kapták, hogy az emeltdíjas esküvőkre befizetett összegek nagy 
valószínűséggel  ezt kompenzálják.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A kimutatást elkészítik majd.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2013. (VII.01.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a közreműködők 
díjazásáról  

 
 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 

8. A dunaföldvári piac- és vásár működési rendtartásának elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Mezőgazdasági B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta  a piac és vásár működési rendtartást. 
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Ismertette a Tolna Megyei Kormányhivatal határozatát, amely az előterjesztéshez csatolásra 
került.  
Ki tud igazságot tenni a sok papír között?   
Javasolta, legyen itt a felügyelőségtől  mindig egy ember, aki megmondja, hogy jogosult-e az 
illető árusítani és utána kérjenek számon bennünket, ha jogosultság hiányában beengedünk 
valakit a vásárba.  
Ha valakinek megvan a jogosultsága, hogy más személy által megvásárolt árusítóhelyen 
áruljon valaki, azt hogyan lehet ellenőrizni? Úgy gondolja botorság ezt számon kérni az 
önkormányzaton. Jöjjön ki a T. Hivataltól valaki és nézze meg jogosult-e az illető árulni és 
utána jöjjön a számonkérés. 
 
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A Mezőgazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztett anyagot és megállapította, hogy  a Rendtartás korrektül tartalmazza  
a vásárok és a piacok rendjét. A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Megkérdezte, a városnak 
volt-e eddig piac- vásár működéssel kapcsolatos rendelete?  
 
Széles János képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Volt, de az már régen hatályon kívül lett helyezve. 
Ez az előterjesztett anyag új szabályozás. 
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Javasolta, hogy a polgármester  -élve felterjesztési jogával,- 
tegyen javaslatot a kormányrendelet módosítására.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 
4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a piac és vásár működési 
rendtartást. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Mindenki papírját ellenőrizni a bemenetelkor, 
nagyon nehéz. Mindent megteszünk azért, hogy törvényes legyen.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A helyek 80 %-a bérletben elkel, azok le vannak ellenőrizve. 
 
Széles János képviselő: Ha 7 óráig nem jön senki az elárusító helyre, és ott más árul majd a 
bérlő engedélyével, nehogy az önkormányzaton verjék el a port! 
A Jegyző Asszony jöjjön ki a vásárba és nézze meg mi a helyzet. 
 
Takács Zoltán képviselő: Javasolta, hogy piac és vásár működési rendtartás I. 1.9. pontja 
maradjon ki a dokumentumból. 
 
Jákli János képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Kivehetjük belőle, nem magunktól írtuk ide,  a 
jogszabály szó szerint ezt írja, ezért került bele. 
 
Horváth Zsolt polgármester Takács Zoltán módosító indítványával egyetemben 
megszavaztatta a határozatot. 
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A Képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

147/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaföldvári piac- vásár 
működési rendtartását 2013. július 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

PIAC ÉS VÁSÁR MŰKÖDÉSI RENDTARTÁS 
2013. július 01-től 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1. Jelen rendtartás tárgyi hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzata által 
fenntartott (a továbbiakban: Önkormányzat) és üzemeltetett piacra és vásárra. 
 
1.2.  Jelen rendtartás  személyi hatálya kiterjed minden EGT-államban lakóhellyel székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetre, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személyre, 
mezőgazdasági őstermelőre, kistermelőre, népművészre, népi iparművészre, iparművészre, 
képzőművészre, kézműves és fotóművészre, valamint magánszemélyre, ami vagy amely a 
piacon vagy a vásárban bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat 
(továbbiakban együtt: Árusok), valamint a piac vagy vásár területén tartózkodókra. 
  
1.3. Dunaföldvár Alsó tó 0268. hrsz. alatti vásár területe a kereskedelemről szóló 2005.évi 
CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely- országos állat és 
kirakodó vásár  Paks Város Jegyzőjének I.6356-2/2012. számú határozata alapján. A vásártér 
helyszínrajza a jelen rendtartás mellékletét képezi. 
  
1.4. A Dunaföldvár Vak Bottyán téri (hrsz. 4231/1,4231/2) értékesítési hely állandó jelleggel 
működő piac terület Bölcske Község Jegyzőjének 146/2006. számú határozata alapján.  
                                   
1.5. Az 1.3. és 1.4. pontban feltüntetett ingatlanok tulajdonosa Dunaföldvár Város 
Önkormányzata (7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.). A vásár és piac üzemeltetésével, 
értékesítési helyek kijelölésével, használatával, és rendjével kapcsolatos feladatokat az 
üzemeltető: Dunaföldvár Város Önkormányzata alkalmazásában álló személy- „piac és 
vásárüzemeltető felelős” - látja el, amely személy neve a vásár és a piac területén jól látható 
helyen kifüggesztésre kerül. A „piac és vásárüzemeltető felelős” egyes feladatok ellátásra 
írásban más dolgozót is kijelölhet a polgármester egyetértésével. 
  
1.6. A piac és vásár területén az árusításra alkalmas helyet áru és állatfajták, vagy 
árucsoportok szerint a piac és a vásár térképét, helyszínrajzát tartalmazó tábla alapján a „piac 
és vásárüzemeltető felelős” jelöli ki. 
                                       
1.7. A piacon és vásáron kereskedelmi tevékenységet valamely EGT-államban lakóhellyel 
székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi 
személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, 
képzőművész, kézműves és fotóművész, valamint magánszemély folytathat kizárólag a jelen 
működési rendtartásban foglaltak szerint. 
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1.8. Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő EGT-
államban lakóhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat – a 3.9. 
pontban meghatározott termékek kivételével – használtcikk vásáron alkalomszerűen 
értékesítheti. Nem tekinthető használtcikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a 
takarmány, az élvezeti cikk. 
  
1.9. A „piac és vásárüzemeltető felelős” köteles a piac és vásártér építményeit, berendezéseit, 
a vonatkozó jogszabályokban rögzített módon működtetni, elvégezni az ingatlankezelési 
karbantartási feladatokat, gondoskodni az ingatlan takarításáról, valamint az értékesítési 
helyen képződő hulladék rendszeres elszállíttatásáról. 
  

2. 
A piac és vásár fenntartása, tartásának helye és időpontja 

  
   
2.1.Piac és vásártér árusító helyeinek száma: 

2.4.1. piac: 320 db, ebből a 
2.4.1.1. fedett értékesítési helyek száma: 93 db 

                                                                                
2.4.2. vásártér: 1390 db ebből a 

   2.4.2.1. mobil sátras értékesítési hely: 716 db 
2.4.2.2. alkalmi vásártér értékesítési hely: 674 db                          

  
2.2. Piac és vásártér állandó nyitvatartási rendje: 
 2.2.1. piac: minden szombaton 5-14 óráig 

2.2.2. vásár: évente március-november közötti minden hónap 3. vasárnapján  
5-13 óráig 

 
2.3.  A „piac és vásárüzemeltető felelős” a szakmai szabályok figyelembe vételével a piac és 
vásártér értékesítési helyeinek kijelölését, sorszámozását, és termékkörönként történő 
elhatárolását az elárusító helyek bérbeadása előtt köteles elvégezni.    
  
2.4. A  „piac és vásárüzemeltető felelős” köteles a piac illetve vásártér nyitva tartás rendjét, az 
árusításra /fordítható időt, a piac, illetve a vásártér számozott értékesítési helyeinek vázrajzát 
a /vásárlók számára a piac és vásártér bejáratánál jól látható módon kifüggeszteni.      
  
2.5.  Az áruk és szolgáltatások követhetősége, beazonosíthatósága céljából a „ piac és 
vásárüzemeltető felelős” köteles a piacon illetve a vásártér elárusító helyein kereskedelmi-
szolgáltató tevékenységet végzők nevét, címét székhelyét, cégjegyzék számát egyéni 
vállalkozó nyilvántartásba vételi számát, őstermelői igazolvány számát, kistermelői 
igazolvány számát- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló törvénynek megfelelő- naprakész nyilvántartást vezetni.   
  

3. 
Az árusításra forgalmazható áruk köre 

  
3.1. A piac és a vásártér kijelölt értékesítési helyén járműről mozgóbolti tevékenység is 
végezhető. 
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3.2.. A piacon és vásáron folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az 
értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak 
megfelelően termékértékesítés, továbbá kölcsönző, megőrző, valamint helyben végezhető 
szolgáltató és javító tevékenység is folytatható, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és 
hatósági előírások betartásával. 

  
3.3.              Kistermelő teljes felelősségvállalás mellett, maga termelte kis mennyiségű 
elsődleges nem állati eredetű alaptermékét, valamint mézet és élő halat piacon, vásáron 
engedélyezett ideiglenes elárusító helyen értékesítheti, a kistermelői élelmiszer - termelés 
előállítás és értékesítési feltételeiről szóló jogszabályban foglaltak alapján. 
  
3.4.   A kistermelő felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, a nyomon-
követhetőség biztosításáért és dokumentálásáért, valamint az egyéb jogszabályi előírások 
megtartásáért. 
  
3.5. Élelmiszer nyersanyagok árusítása kizárólag a védőtakaróval ellátott árusító asztalokon 
történhet, a nyersanyagokat az árusítás időtartama alatt védetten kell tárolni és elhelyezni. 
Gyümölcs és zöldségféle tiszta ládából, kosárból, alátéttel ellátott zsákból vagy kocsiból 
árusítható. 
  
3.6. Élelmiszer nem helyezhető közvetlenül a padozatra. 
3.7. Piacon csak olyan helyiségben szabad élelmiszert tárolni és árusítani, melynek 
berendezése, felszereltsége megfelel az élelmiszer-forgalmazás közegészségügyi, élelmiszer–
higiéniai és állategészségügyi előírásoknak, és rendeltetésszerű használattal biztosított a 
forgalomba kerülő élelmiszerek jó minősége, tisztaságának megőrzése, valamint biztosítja a 
forgalomba kerülő élelmiszerek szükség szerinti hűtését. 
   
3.8. A piacon és vásártéren árusítható termékek köre a jogszabályban meghatározott feltételek 
betartásával:  

•       zöldség, gyümölcs,  
•       aszalt gyümölcs, lekvár, méz, kimért savanyúság,  
•       ruházati cikkek 
•       használt cikkek 
•       bútorok 
•       lakás-felszerelési cikkek 
•       vágott- és cserepes virágok, palánták 
•   füstöltáru 

  
3.9.     A piacon és vásártéren nem árusítható termékek: 

•       gyűjtött, szedett gomba 
•       erotikus áru, szexuális eszköz 
•       közszemérmet sértő sajtó- és videó termékek 
•       továbbá minden olyan termék, amelynek forgalomba hozatala jogszabályba 

ütközik (nemesfémek, és abból készült ékszerek, gyógyszerek, gyógyhatású 
készítmények, állatgyógyászati termék, mérgező és veszélyes anyagok, fegyver, 
robbanószer stb.)  

  
3.10.  Vásártéren árut beszerezni, terméket viszonteladónak értékesíteni, illetőleg a vásártéren 
viszonteladás céljára terméket vásárolni, azzal ügynöki tevékenységet folytatni tilos! 
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3.11.  Piaci és vásári árusítás során, az elárusítóhelyen az árusítást végző személyre és  
az árusított termékre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, növény-
egészségügyi, köztisztasági előírásokat be kell tartani. 

  
4. 

A piac és vásár helyhasználatának (helyfoglalásának)  díja, rendje 
  
4.1.         A   „piac és vásárüzemeltető felelős”  az elárusító és tároló helyeket bérbeadás útján 
hasznosítja. Az e célra kijelölt helyek napi, havi időszakra vehetők igénybe. 
  
4.2.              A Vásártéren árusítás csak kijelölt egységekről, amennyiben ezen egységek 
beteltek a „piac és vásárüzemeltető felelős” által meghatározott jelöletlen területről 
lehetséges. Árus az egység határától tovább nem terjeszkedhet. E szabály megsértése esetén 
árus az egység árán felül a jelöletlen területre érvényes díjtételt köteles megfizetni a 
helyfoglalásra. 
  
4.3. 1.  A piactéren és a vásártéren árusítást végző árus a vásár üzemeltetője által 
meghatározott díjszabás szerinti alábbi helyhasználati díjat köteles megfizetni: 
 
 

 Piacon 
Bruttó díjak 

Szarvasmarha, bika, ló, szamár, öszvér, bivaly 1.200.- Ft/db. 
Csikó, póniló (2 évesig) borjú, üsző (3 hónaposig)   600.- Ft/db. 
Sertés (30 kg. felett)  400.- Ft/db. 
Juh (30 kg. felett)  150.- Ft/db.  
Választási malac, bárány, gida (15-30 kg.)  150.- Ft/db. 
Egyéb állat, kisállat (csirke, tyúk, kacsa, olúd, strucc, 
papagáj, hörcsög, kutya 

400.- Ft/m2 

Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás 1.500.- Ft/db. 
tehergépjárműről  történő árusítás 1.300.- Ft/db. 
Személygépjárműről történő árusítás 1.000.- Ft/db. 
Utánfutóról történő árusítás 900.- Ft/db. 
Padokon, állványokon, asztalokon árusításnál az árura 
tekintet nélkül az elfoglalt terület minden m2-e után  

200.- Ft/m2 

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 
terület minden m2-e után  

200.- Ft/m2 

Sátorban, bódéban árusításnál az árura tekintet nélkül                    200 Ft/m2 

Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb 
vendéglátók 

200.- Ft/m2 

Nem üzletköteles tevékenységek pl.füstőlt áru, 
pecsenye, méz, őrölt paprika, édesség, virág 

300.- Ft/m2 

  
  

Vásárban Bruttó díjak 
Szarvasmarha, bika, ló, samár, öszvér, bivaly 1.200.- Ft/db. 
Csikó, póniló (2 évesig) borjú, üsző (3 hónaposig)   600.- Ft/db. 
Sertés (30 kg. felett)  400.- Ft/db. 
Juh (30 kg. felett) 150.- Ft/db. 
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Választási malac, bárány, gida (15-30 kg.)  150.- Ft/db. 
Egyéb állat, kisállat (csirke, tyúk, kacsa, lúd, strucc, 
papagáj, hörcsög, kutya 

400.- Ft/m2 

Tehergépjárműről, lakókocsiból való árusítás 2.500.- Ft/db. 
Személygépjárműról történő árusítás 1.200.- Ft/db. 
Utánfutóról, lovas kocsiról történő árusítás 1.200.- Ft/db. 
Pecsenyesütők. Lángossütők, egyéb vendéglátók 400.- Ft/m2 
Padokon, állványokon, asztalokon árusításnál az árura 
tekintet nélkül az elfoglalt terület minden m2-e után  

300.- Ft/m2 

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 
terület minden m2-e után  

300.- Ft/m2 

 
  

Vásártéren, piactéren kívül kijelölt, fenntartott 
területen a parkolási díj 

Bruttó díj/Ft/db. 

Tehergépkocsi 500.- Ft. 
Személygépkocsi 400.- Ft. 
Lovaskocsi 300.- Ft. 
Utánfutó 300.- Ft. 
  
  

Piacon és vásárban alkalmazott havi, éves bérleti 
díjak 

Bruttó díj/Ft 

Piactéren az első három asztalsor összes asztala és a 4-
11-ig asztalsor szélső asztalai 

3.800.- F//asztal/hó 

Összes többi asztal 2.500.- Ft/asztal/hó 
Sátorhelyek 1.500.- Ft/fm/hó 
Vásártéren 1 kijelölt egység – 2,5 fm.-  7.000.- Ft/év 
 

4.3.2. Árus a vásártér kijelölt elárusító egységét a ténylegesen igénybevett területtől 
függetlenül a teljes egység után tartozik megfizetni.    

4.3.3. Jelöletlen terület használati díja megegyezik a kijelölt egység bérleti díjával. A 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával rendelkező járműtulajdonos, vagy 
járműhasználó mentesül a parkolási díj megfizetése alól. 

4.3.4. A piacon a bérleti díjat legalább három havi időtartamra, a vásártéren 1 évre kell 
előre megfizetni. 
 
4.4. Az értékesítő helyet, a tároló helyet és a kijelölt parkolót igénybevevő helyhasználati 
(helyfoglalási) díjat köteles fizetni. Az üzemeltető készpénzben, a 4.3.1. pontban 
meghatározott díjak beszedésére jogosult. Az elárusítóhelyek és egységek vázrajzát a 
helyhasználati díj beszedők kötelesek maguknál tartani és ellenőrizni az annak megfelelő 
helyfoglalást. 
  
4.5. A helyhasználó a kijelölt értékesítőhelyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac 
és vásár területén máshol nem árusíthat, és árut, göngyöleget máshol nem rakhat le. 
  
4.6. A napi vagy éves helyhasználatra kijelölt területeken a helyhasználó helyjegy, vagy éves 
bérleti díj megvásárlásával szerez jogosultságot. A helyjegy, az éves bérleti jog másra át nem 
ruházható. A napi vagy éves helyhasználat joga a piac, vásár nyitásától a bezárásáig tart.  
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4.7. Piacon és vásáron alkalmazott helyfoglalás rendje: 

4.7.1 A tárgyévet megelőző év december 31.-ig a „ piac és vásárüzemeltető felelős”  
írásban   megkeresi  a tárgyévben helyhasználati (bérleti) díjat fizető árust tájékoztatva 
a következő év helyhasználati (bérleti) díjának mértékéről, arról, hogy a tárgyévet 
követő év február 10-ig  jelentheti be  a következő évi helyhasználati (bérleti) igényét, 
a helyhasználati (bérleti) díj  megfizetésének határidejéről, a bérbe vehető helyek – 
egységek - maximális számáról, a válasz elmaradásának 4.7.5. pont szerinti 
következményéről, a 4.3. pontban foglaltakról, a 3.10. pontban foglaltakról, és a 4.7.2. 
pontban foglalt tilalomról és annak megszegése következményeiről. 
4.7.2. Egy árus évente összesen legfeljebb 10 kijelölt egységre (értékesítési helyre) , 
egymás mellett legfeljebb 4 kijelölt egységre (értékesítési helyre) válthat éves 
helyhasználatot (bérletet). A kibérelt kijelölt egységeket egymás között cserélni, 
továbbértékesíteni nem lehet. Aki ezt nem tartja be annak a bérleti szerződése azonnali 
hatállyal, a befizetett bérleti díj visszatérítése nélkül felmondásra kerül és megszűnik. 

 4.7.3. A vásártéren a helyhasználatot (bérletet) egy évre kell megváltani, megfizetni. 
4.7.4. Amennyiben a bérelhető helyek egész évre nem keltek el, úgy év közben is 
bérbe adható a kijelölt egység, de csak olyan formában, hogy a teljes évre érvényes 
bérleti díjat meg kell fizetni.  

 4.7.5. Amennyiben a 4.7.1. pont szerint kiértesített árus a megadott határidőre nem    
            válaszol, a megadott határidőig a helyhasználati (bérleti) díjat nem fizeti meg, úgy az  

általa korábban használt (bérbevett) kijelölt egység új helyhasználó (bérlő) számára 
értékesíthető. 
4.7.6. A vásáron helyfoglalásra elsődlegesen a bérlettel rendelkezők jogosultak. 
Amennyiben a bérlettel rendelkező árus a vásár napján reggel hét óráig nem foglalja el 
a bérelt helyét, úgy az adott vásári napra a 4.3. pontban meghatározott díjtétel 
alkalmazásával a kijelölt egység értékesíthető. 
4.7.7.A vásárban a nem bérbe adott egységek helyfoglalása az érkezés sorrendjében 
történik az. 1.3. pont szerint kijelölt „piac és vásárüzemeltető felelős” irányítása 
alapján a szabad helyek függvényében. 

 
4.8. A helyjegyet az árusítás befejezéséig meg kell őrizni, és a „piac és vásárüzemeltető 
felelős” kérésére bármikor köteles bemutatni. Ha a helyhasználó a „piac és vásárüzemeltető 
felelős” felszólítására nem tudja helyjegyét felmutatni, köteles azt (akár ismételten újra) 
megváltani. 
    
4.9.   Árus a napi helyhasználatra kijelölt és számozott terület 
igénybevételére    dátumbélyegzővel ellátott készpénzfizetési számla (helyjegy) 
megváltásával, megfizetésével szerez jogosultságot. A készpénzfizetési számla tartalmazza a 
helyet igénybevevő árus nevét/ cégnevét, adószámát, címét, a kijelölt egység (elárusítóhely) 
betűjelét és számát. 
  
4.10. Érkezés sorrendjében a „piac és vásárüzemeltető felelős” által kijelölt területre kell 
beállni  a járművekkel. A parkolási díjat távozáskor kell megfizetni a díjbeszedő részére 
készpénzzel A kijelölt parkolóban a helyhasználatra dátumbélyegzővel ellátott nyugta 
megváltásával lehet helyhasználati jogosultságot szerezni. A piac, vásár területén az árusok 
részére a parkolás díjmentes. 
  
4.11. A piacon és vásáron árut szállítani, árut elhelyezni és járművel közlekedni csak a „piac 
és vásárüzemeltető felelős” által megállapított módon lehet. 
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4.12. A piacon és vásáron dohányozni csak a „piac és vásárüzemeltető felelős” által kijelölt 
helyen lehet. 
  

5. 
A piac és vásár rendje 

  
5.1.      A piac és vásártérre szállított áruk minőségét, osztályba sorolását és a fogyasztói 
érdekvédelem körébe tartozó egyéb feltételeket az ellenőrzésre jogosultakon kívül a vásári 
felügyelő és a „piac és vásárüzemeltető felelős” is ellenőrizheti. Az áruból mintát vehet, a 
romlott vagy gyors elváltozást mutató áruk forgalomba hozatalát felfüggesztheti. Az 
ellenőrzéseket és a foganatosított intézkedéseket írásban rögzíti. 

  
5.2. Tilos az árusítóhelyeket és közlekedő utakat a tevékenységet nem szolgáló eszközökkel 
(göngyöleg, gépjármű) elfoglalni, az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztetni. 
   
5.3. Árubemutatás, kitelepülés, árusítás céljára a gyalogsáv, a menekülő és feltöltő útvonalak 
igénybevétele tilos. 
  
5.4. 1.A piacon és vásáron zenés műsorszolgáltatás nem folytatható. 
5.4.2. A piac és a vásár területén tilos bármely párt, politikai szervezet érdekében politikai 
tevékenységet, agitálást, tagtoborzást, kampánytevékenységet folytatni. 
5.4.3. A piac és a vásár területén tilos pártra, politikai szervezetre utaló szimbólumok viselése, 
használata és azok terjesztése. 
  
5.5. A piacon és vásáron elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó 
feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért az üzemeltetőt nem terheli felelősség. 
  
5.6. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet 
és hulladékot folyamatosan összetakarítani, a kijelölt tárolókba elhelyezni és a területet 
záráskor az eredeti állapotnak megfelelően, tisztán átadni. 
  
5.7. Az üzemeltető megtagadhatja az árusításra jogosultnak a piacon, vásáron történő árusítás 
lehetőségét, amennyiben a piac, vásár kihasználtsága további árusítás lehetőségét nem 
biztosítja. 
  
5.8. A piac és vásár területére kutyát csak szájkosárral felszerelve és pórázon vezetve lehet 
bevinni. 

  
5.9.   Értékesítési hellyel rendelkezők kötelesek cégtáblájukat nevük, lakhelyük, székhelyük, 
szakmájuk feltüntetésével kifüggeszteni. A vásárlók könyvét az árusításra jogosító 
igazolványokat kötelesek maguknál tartani, a helyfoglalási engedéllyel     (bérleti 
szerződéssel) együtt, és a „piac és vásárüzemeltető felelős” kérésére azt bemutatni.  
  
5.10. Az árusító köteles az eladásra szánt áruk árát, osztályos jelzését jól látható módon 
feltüntetni! Az árusító az áru eredetéről, erre alkalmas irattal, minőségéről, mennyiségéről és 
az alkalmazott árról az ellenőrzésre jogosultaknak felvilágosítást köteles adni! 
  
5.11. Az árusító helyen csak hitelesített mérőeszköz, mérleg illetve súly, használható. 
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6. Ellenőrzés 

 
6.1.A piac és vásár területén a működési rendtartásban szabályozott hatósági feladatokat 
Dunaföldvár Város Jegyzője, vagy annak megbízottja, illetve a jogszabály által felhatalmazott 
egyéb hatóságok látják el. 
6.2. Aki a piac és a vásár rendjét nem tartja be, azt a „piac és vásárüzemeltető felelős” a piac 
és vásár közbiztonságát felügyelő polgárőrök és rendőrök közreműködésének 
igénybevételével a piacról és a vásárról kivezettetheti. 
6.3. A piac és a vásár rendjét több alkalommal megsértők a piac és a vásár területéről 
kitilthatók. 
  
Dunaföldvár, 2013. június 30. 
                                                                                                     Horváth Zsolt 
                                                                                                     polgármester 
 
 
Határidő: 2013. július 01. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

9. Dunavíz Kft. kérelme a vízdíj hátralékok mérlegből történő kivezetéséről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Horváth Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2 kérdést tett fel, miszerint milyen 
intézkedések történtek a hátralékok behajtására, valamint mit jelent a kivezetés? Egyáltalán 
nem marad a nyilvántartásban vagy csak a mérlegből kerül kivezetésre? 
 
Széles János kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Tángli Istvánné pénzügyi vezető: A Dunavíz Kft. részéről kaptunk kiegészítést az anyaghoz.  
Ismertette ezt az anyagot.  
A másik kérdésre a válasz: A vízdíj hátralékokat a mérlegből teljes körűen ki szeretnék 
vezetni. Az elmúlt években is ez volt a gyakorlat.  Ha mégis érkezett befizetés, azt a 
rendkívüli bevételek között elszámolták.  
 
Takács Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen volt olyan anyag, melyből látni, 
hogy a Paksi u. 32-ben 150. e Ft vízdíj hátraléka van DIT Nonprofit Kft.-nek. Erről van 
valami kimutatás?  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ez rendezésre került, azért nincs benne ebben az anyagban. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Megjegyezte, hogy a 685 ezer forint összegű vízdíjtartozásból 
400 e forint pont  a laktanyai társasházak tartozása, akik az önkormányzaton keresik azt az 
elmaradt, vagy meg nem épített ingatlan vagyont, ami állítólag a DIT Kht. hibájából  nem 
valósult meg.  Ők is tartoznak az önkormányzatnak. 
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Takács Zoltán képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 5 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

148/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Dunavíz Kft. 
számviteli nyilvántartásaiban szereplő 5 évnél régebbi vízdíj hátralékok főkönyvből történő 
kivezetését összesen 685.221.- Ft. értékben.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

10. Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő költségvetési szervekkel  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Tóth István képviselő: Ismertette az előterjesztést.  
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

149/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunföldvár Város Önkormányzata a 368/2011. (XII:31.) Korm. rendelet 10 § (4) 
bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a hivatkozott Korm. rendelet 8 § 
(1)-(4) és a 10 § (5)-(8) bekezdéseiben előírt szempontokra  az általa alapított – Városi 
Művelődési Központ, DASZK,  Berze Nagy Ilona Könyvtár – önállóan működő költségvetési 
szervei vonatkozásában a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalt , mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szervek tekintetében a tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzéssel, 
finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésével . 
A feladatok ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodást a képviselő- testület a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja 2013. július 01-től kezdődő időponttal. 
 
Határidő: 2013. június 27. az intézmények tájékoztatására 
Felelős:Horváth Zsolt polgármester 
 
 
Takács Zoltán képviselő visszajött az ülésre, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
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11. Döntés gyermeklétszám csökkenés miatti létszámváltozásról a D-B-M 

Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézményben 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B.,  

Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváthné Támer Ilona az intézmény igazgatója: Ismertette az előterjesztést.  
 
Tóth István képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A képviselők részére kiküldésre került egy új határozati 
javaslat, melyen szürkítve jelöltük az módosító javaslatot. E határozati javaslat elfogadását 
indítványozta.  
Megszavaztatta ezt a javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

150/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
intézménynél 
 
1./ a 2013-2014. tanérvre vonatkozóan a dunaföldvári tagintézményben 2 fő óvónő és 1 fő dajka 
közalkalmazotti létszámot, a madocsai tagintézményben 1 fő óvónő létszámot  megszüntet 2013. 
augusztus 31-el és engedélyezi 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig 1 fő alkalmazását az 
SNI-s külön nevelt gyermekek közvetlen segítése céljából, amennyiben az 1 főre az állami 
bértámogatás megigényelhető.  
Az intézmény bölcskei óvodájában 1 fő óvónő nyugdíjazása miatt megüresedő óvodapedagógus 
munkakört annak  betöltése érdekében – hivatkozással a Kjt. 30/A §-ára  - határozott időre – 2013. 
szeptember 01-től – 2014. augusztus 31-ig – felajánlja az 1 fő leépítésben érintett  óvónő számára. 
 
2./ 1 fő részmunkaidős takarítói állást 2013. augusztus 31-el az intézmény dunaföldvári telephelyén 
megszüntet.  
 
3./ 1 fő részmunkaidős (4 óra/nap) takarítónő foglalkoztatását engedélyezi határozott időre, 2013. 
szeptember 01-től 2014. június 30-ig a rehabilitációs járulék fizetése terhére a dunaföldvári 
telephelyén. 
 
4./ A határozat 1-2. pontja szerinti változásokat a Társulási Tanács döntését követően Dunaföldvár 
2013. évi költségvetési rendelete 2.7. mellékletében (engedélyezett létszámkeret) át kell vezetni.  
 
5./ A Képviselő-testület a 2013. október 1-ei óvodai statisztikai jelentés alapján ismételten 
felülvizsgálja az óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatását.  
Fenntartja magának a Képviselő-testület azt a jogot, hogy amennyiben a gyermeklétszám alakulása 
miatt bértámogatás már nem igényelhető, úgy az óvónői és a közvetlen segítői létszámot 
megváltoztatja (leépíti). 
 
Határidő: 2013. július 31.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester,  
               Horváthné Támer Ilona intézményvezető 
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12. Önkormányzati társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Oktatási-Szoc.B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztett anyagot. 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatokat.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Az Oktatási Szociális 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
9.500 e forint feladatalapú támogatást vehetünk igénybe, amennyiben a Gyermekjóléti 
Társulás jogi személyiségűvé alakul. Eddig is megkaptuk ezt a pénzt? 
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jól működő lett volna. 
Javasolta, egészüljön ki a határozat azzal, hogy Bölcske gesztorként fenntartóváltást 
kezdeményezzen és 2013. december 31-ig a házi segítségnyújtást Dunaföldvár, Bölcske, 
Madocsa településekre vonatkozóan ellássa.  
 
Jákli János képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Csak akkor kapunk normatívát, ha a Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményfenntartó Társulást jogi személyiségűvé alakítjuk. 
  
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatokat, a Jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás estében Kiss Lajos Csaba által javasolt módosító 
indítvánnyal egyetemben. 
 
A Képviselő-testület mindhárom határozati javaslat vonatkozásában 8 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:  
 

151/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2005. április 
22-én létrejött Dunaföldvár és Környéke Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulását 2013. 
június 30. napjával megszünteti. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
És 

152/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2005. 
március 1-jén létrejött Bölcske és Környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 
Intézményfenntartó Társulását 2013. június 30. napjával megszünteti. 
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2./ Dunaföldvár Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bölcske gesztorként 
fenntartóváltást kezdeményezzen és 2013. december 31-ig a házi segítségnyújtást 
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa településekre vonatkozóan ellássa.  
 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
valamint 

153/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2005. 
január 28-án létrejött, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulását Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján 2013. 
június 30. napjával megszünteti és 2013. július 1. napjával megalakítja a jogi személyiségű 
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulását. 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodás 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
A társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
 

13. A DASZK Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 
Szakmai Programjának módosítása és a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Oktatási-Szoc. B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke:  
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a dokumentumok módosítását. 
 
Jákli Viktor képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Az Oktatási-Szociális 
Bizottság megtárgyalta  és elfogadásra javasolta a dokumentumok módosítását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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154/2013.(VI.25.) KT.  

h a t á r o z a t 
  

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dunaföldvár Alapszolgáltatási 
Központja Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központjának Alapító Okiratából 

• kikerül:  
 
6. Az intézmény működési köre 

 Gyermekjóléti Szolgálat: Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa teljes    közigazgatási területe 
 
            8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata 
A gyermekek védelméről és a  Gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény alapján a gyermekjóléti 
szolgáltatás 
 
            8.a.  Államháztartási szakfeladatok-szaktevékenységek 
                    889201 gyermekjóléti szolgáltatás 
                    Az intézmény ellátandó alaptevékenységei 
a gyermekjóléti alapellátásokkal hozzájárulás a családban nevelkedő gyermekek testi értelmi érzelmi erkölcsi 
fejlődéséhez, ezzel párhuzamban a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a veszélyhelyzet megszüntetéséhez. 
             9. Szakmai egységek: 
 
                 Gyermekjóléti szolgáltatás Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth l. u.14. 
 
            10. Az intézmény feladatai 
Működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert. 
Szolgáltatásai útján: Teljesíti a gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges  információhoz való 
hozzájutást. 
Szervezi a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatásokat. 
 
 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dunaföldvár Alapszolgáltatási 
Központjának Szervezeti és Működési Szabályzatának  valamint Szakmai Programjának módosítását, amely a 
határozat mellékletét képezi.  
 
 
Határidő: 2013. július 01. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

14. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 17. számú 
módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
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155/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 17. számú módosítását, valamint ismételten 
módosítani javasolja az alábbiak szerint: 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
18. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
létrehozásáról 2008. június 10-én kelt Társulási Megállapodást a Tagok az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1. Társulási Megállapodás II. fejezet II. 1. pontját az alábbiak szerint egészítik ki: 
 

II. FEJEZET 
 

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 
 

II. 1. Szociális és gyermekjóléti alapellátás 
 

II. 1. 3. Társulás által fenntartott intézmények látják el 
a) Az étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladatokat a Paks Kistérségi 

Alapszolgáltatási Központtal látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, 
Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, 
Kistormás és Kölesd települések részére, 

b) A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Paks Kistérségi 
Alapszolgáltatási Központtal látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, 
Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, 
Pusztahencse, Sárszentlőrinc és Tengelic települések részére, 

c) Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
által fenntartott intézménnyel, illetve Bölcske Község Önkormányzata által 
fenntartott Gondozási Központ, Dunaföldvár Város Önkormányzata által 
fenntartott Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ (DASZK) , valamint 
Dunaföldvár Város Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján a 
Napsugár Integrált Szociális Intézmény, Madocsa Község Önkormányzata által 
fenntartott Polgármesteri Hivatal szakfeladataként, illetve Paks Város 
Önkormányzata által fenntartott Szociális Intézmények Igazgatósága útján látja el.  

 
2. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Paks, 2013. június 25. 

Határidő: a határozat továbbítására 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
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15. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport stratégiai tervének 

elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B., 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Stratégiai Ellenőrzési Tervet. 
 
A  Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

156/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2013-
2017 időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét.  
 
Határidő:  A határozat továbbítására 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Jákli Viktor képviselő visszatért az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
  
 

16. A Napsugár Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása és a Szakmai Program elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi B., Oktatási-Szoc. B. 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Elmondta a Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztett anyagokat.  
 
Jenei Judit Enikő a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetője: Ismertette az 
előterjesztett anyagokat.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Megtörténik-e a demens részleg átköltöztetése július 15-éig?  
 
Jenei Judit Enikő a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetője: Július 15-éig nem 
történik meg a demes részleg átköltöztetése, mivel  ÁNTSZ szakhatósági engedéllyel 
rendelkezünk, de a katasztrófavédelmi hatósági engedéllyel nem. Azért nem kaptuk meg az 
engedélyt, mert az intézményben a tűzjelző rendszer nincs kiépítve. A tűzjelző rendszer 
kiépítése megtörténik, mert engedélyezték, hogy csak arra a szakaszra, ahova a demens 
részleg költözik, egyenlőre ott építsék ki ezt  a jelző rendszert. 
 
Jákli János képviselő: Sehol nem volt rögzítve a 12 órás munkarend, reméli a 
munkaszerződésben benne van. 
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Széles János képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.  
 
Jenei Judit Enikő a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetője: Az SZMSZ 
kiegészítője a munkaköri leírás. Minden szakterületen rendelkeznek a dolgozók munkaköri 
leírással, ebben rögzítve volt.  Most az SZMSZ-ben is rögzítésre kerül.  
 
Varga Vilmosné oktatási referens: Ő készítette az Alapító Okiratot. Lehet, hogy a határidőn 
változtatni kell. Javasolta, hogy az alapító okirat hatályba lépése 2013. szeptember 01. legyen.  
A működési engedélyhez lehet, hogy kell, hogy kikerüljön a telephely. A törzskönyvi 
nyilvántartásból törölni kell ezt a telephelyet.  
 
Jenei Judit Enikő a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetője: A tűzjelző rendszer 
kiépítésének megvan a menete, meg kell terveztetni. A tervezés már megkezdődött, az anyagi 
forrás is megvan hozzá. Amint  megvan a tervrajz  el tudják kezdeni a munkálatokat. Nem az 
a gond, hogy nincs meg a tűzjelző rendszer, hanem hogy az előző működési engedély kérelem 
beadásától csak 3 hónapig lehet a működési engedélyt kérelmezni. 
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot, az Alapító Okirat hatályba lépésére 
tett módosító indítvánnyal egyetemben. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

157/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Napsugár Integrált 
Szociális Intézmény Szakmai Programját,  valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
illetve   Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Szünet volt.  
 
Széles János képviselő a szünet után nem jött vissza az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és 
a polgármester.  
 
 

17. Helyi értéktár bizottság létrehozása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szoc. B. Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Ismertette az 
előterjesztést.  
Az Oktatási-Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és arra megállításra jutott, hogy 
mindenképpen érdemes lenne megalakítani Dunaföldváron is ezt a bizottságot. Ki kellene 
dolgozni részletesebben, mert elég képlékeny még. Ki kellene a munkarendet alakítani, ki 
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kellene találni, hogy ki legyen az a szervezet, amelyik a munkafeladatokat, teendőket ellátná a 
helyi bizottságnál. A Bizottság támogatásra javasolta a Képviselő-testületnek. Bízzák meg a 
Művelődési Házat, a Tourinform irodát és az Önkormányzatot, hogy egy következő testületi 
ülésre készítse elő az értéktár fontosabb paramétereit. További kidolgozás szükséges, mielőtt 
döntenek.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Munkarend és munkaszervezés szempontjából van-e a 
bizottságnak kiegészíteni valója?  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: A Hivatal részéről ez elég nagy munkával jár, fel kell vállalni 
valakinek.  A Művelődési Központ és a Hivatal is alkalmas lenne. Tagnak nem 3 főt, hanem 5 
főt javasolna a Bizottság.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 
4 igen szavazattal  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Helyi Értéktár Bizottság 
létrehozását. A Bizottság felkérte őt, mint a Megyei Közgyűlés tagját, tájékozódjon a 
kérdésben. A Megyei Közgyűlés pénteken dönt ebben a kérdésben. Kikérte ennek az anyagát. 
 
Tájékoztatásul felolvasta a magyar értékekről és hungarikumokról szóló törvényt.  
 
Tóth István képviselő: Megszavazza a bizottság megalakítását, de szkeptikus a dologban. 
A megyében sajnos nem található semmi olyan látványosság, amit az értéktár bizottság nagy 
biztonsággal hungarikummá nyilvánítana. Nem látja annak realitását, hogy a mi 
környékünkön bármi olyan lenne, amit hungarikummá lehetne minősíteni.  
 
Takács Zoltán képviselő: Nem konkrétan a hungarikumokról van szó, hanem az egész 
értéktárról. Pl. van Dunaföldváron, ahol védett növényeink vannak, ilyesmire gondol. 
Érdemes lenne ilyen bizottságot létrehozni.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A következő Városfejlesztési Bizottsági ülésre meg lehetne 
nézni, hogy hány fővel lehetne megalakítani a bizottságot, milyen szakembereket vonjanak 
bele, kikkel lehetne létrehozni?  
 
Jákli János képviselő: Érdekelné, hogy a bizottság működése éves szinten mekkora összeget 
emészt fel.  
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Ez a bizottság kutató munkát is végezhet, lehet, hogy el 
kell menni a szekszárdi  levéltárba, vagy a megyei ülésekre elutazni,  melyre utazási költséget 
kell biztosítani. Bizonyos kérdések tisztázására szakértőt is igénybe kell venni. Ilyen 
költségekre lehet számítani.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:  
 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakítja a Dunaföldvári 
Értéktár Bizottságot. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a helyi Értéktár Bizottság tagjai számára és összetételére, valamint az Értéktár 
Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli 
feltételeket a helyi önkormányzat   biztosítja.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

158/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakítja a Dunaföldvári 
Értéktár Bizottságot. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a helyi Értéktár Bizottság tagjai számára és összetételére, valamint az Értéktár 
Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli 
feltételeket a helyi önkormányzat   biztosítja.  
 
Határidő: Értesítésre 2013. július 5. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

18. A DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 kódszámú Dunaföldvár omlásveszélyes 
partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című projekt keretében az építési 
beruházás közbeszerzési eljárás előkészítése - ajánlati felhívás 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Kovács Anikó közbeszerzési referens részletesen  ismertette az ajánlattételi felhívást. 20 nap 
áll rendelkezésre az ajánlatok beérkezésére, az ajánlatokról augusztus elején tudnának 
dönteni. A július 16-ai rendkívüli ülésen elvileg dönthet a Testület a bíráló bizottságról.  
 
Jákli János képviselő: Az anyagban a  IV.2 pontjában foglaltak szerint megvalósítható-e a 
számunka legelőnyösebb  ajánlatevő kiválasztása? Az a cég, aki kiválasztásra kerül, alkalmas 
lesz-e a kivitelezésre?  
 
Halupa Anett az EU Center Kft. munkatársa: Az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
fogjuk kiválasztani, nem a legalacsonyabb áron nyújtandó szolgáltatatás elvén haladván.  
Az érvényes ajánlatok súlyozásra kerülnek a Közbeszerzési törvényben foglaltaknak 
megfelelően.  
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: A kiválasztott cégnek teljesen alkalmasnak kell lennie, 
különben tovább sem jut az értékelésnél. Referenciával is rendelkeznie kell.  
 
Kiss Lajos Csaba: Előnyben részesülhetnek-e a dunaföldvári vállalkozások? 
 
Halupa Anett az EU Center Kft. munkatársa: Nem tudjuk ilyen korlátok közé sorolni a 
vállalkozók körét. 
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

159/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 
kódszámú Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című 
projekt építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítésével kapcsolatban elfogadja az 
eljárást megindító felhívást. 
 
Az eljárást megindító felhívás a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: A hirdetmény feladásának határideje: 2013. június 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

 
19. Döntés a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú Madocsai agglomeráció 

szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése című projektben vállalt 
önrész mértékéről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Horváth Zsolt polgármester: E napirendről most nem tud dönteni a Képviselő-testület, mert 
nem érkezett meg az anyag. A július 16-ai ülésen döntenek majd e kérdésben.  
 
Ezzel a képviselők mindegyike egyetértett.  
 
 

20. DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde és a D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnázium és Szakiskola 
Tagintézménye, dunaföldvári épületeinek felújítási, karbantartási feladataira 
költségigénylés 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett találhatók.  
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság felkérte Lajkó Andor, hogy a 
Képviselő-testületi ülésre készítsen a feladatok mellé egy becsült költségvetést, illetve 
fontossági sorrendet állítson fel. 
A Bizottság az alábbi határozatot javasolta elfogadni:  
 
 Azonnali beavatkozást igénylő feladatok (balesetveszély- illetve további nagyobb károk 
elhárítása miatt): 
 
Eszterlánc Óvoda: 
- Jókai utcai óvoda mosdóinak felújítása     1.000 eFt 
 
Bölcsőde: 
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- Betonburkolatok elbontása, új járdák kialakítása, kapubejáró térkövezés   600 eFt 
 
Beszédes József Általános Iskola: 

- Tornacsarnok (Jókai u.) labdafogó hálók cseréje     200 eFt 
- Templom u. 9. radiátorok cseréje 54 db (elrozsdásodtak, nagy részük csöpög, többször 

voltak javítva hegesztéssel)      3.500 eFt 
 
Magyar László Gimnázium: 
 

- Régi szárny teherhordó falain illetve a boltozaton repedések jelentkeztek – statikai 
vizsgálat szükséges         250 eFt 

- Nagyudvari megsüllyedt járdaszakasz térkőre cserélése, csapadékvíz elvezetés 
           2.500 eFt 

- Légópince lejárójának biztonságossá tétele       300 eFt 
 
                                                                                                      Összesen: 8.350 eFt 
 
Az intézmények szolgáltatási színvonalának javítása érdekében elvégzendő feladatok: 
 
Eszterlánc Óvoda: 
- József téri és Iskola utcai óvoda festése, parketta felújítása  1.500 eFt  
   

 
               150 eFt 

Magyar László Gimnázium: 
- Új szárny kapujának hőszigetelése (tornateremnél)       80 eFt 
- Fiú vizesblokk korszerűsítése (piszoárok cseréje)     400 eFt 

 
                                                                                                      
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete a felújítási feladatok elvégzéséhez 10.480 eFt-ot 
biztosít a város 2013. évi költségvetése terhére. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Tegyék bele a labdafogó háló javítását a kapuk 
mögötti szakaszon az új iskolánál.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Városfejlesztési Bizottság 
javaslata egyezik  a Pénzügyi Bizottság álláspontjával.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az elhangzott javaslatokat.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

160/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete  alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Azonnali beavatkozást igénylő feladatok (balesetveszély- illetve további nagyobb károk 
elhárítása miatt): 
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Eszterlánc Óvoda: 
- Jókai utcai óvoda mosdóinak felújítása     1.000 eFt 
 
Bölcsőde: 
- Betonburkolatok elbontása, új járdák kialakítása, kapubejáró térkövezés   600 eFt 
 
Beszédes József Általános Iskola: 

- Tornacsarnok (Jókai u.) labdafogó hálók cseréje     200 eFt 
- Templom u. 9. radiátorok cseréje 54 db (elrozsdásodtak, nagy részük csöpög, többször 

voltak javítva hegesztéssel)      3.500 eFt 
 
Magyar László Gimnázium: 
 

- Régi szárny teherhordó falain illetve a boltozaton repedések jelentkeztek – statikai 
vizsgálat szükséges         250 eFt 

- Nagyudvari megsüllyedt járdaszakasz térkőre cserélése, csapadékvíz elvezetés 
           2.500 eFt 

- Légópince lejárójának biztonságossá tétele       300 eFt 
 
                                                                                                      Összesen: 8.350 eFt 
 
2./ Az intézmények szolgáltatási színvonalának javítása érdekében elvégzendő feladatok: 
 
Eszterlánc Óvoda: 
- József téri és Iskola utcai óvoda festése, parketta felújítása  1.500 eFt  
     
Beszédes József Általános Iskola: 

- Kossuth L. u. 19-23/A szám alatt a labdafogó háló javítása a kapuk mögötti szakaszon 
 
  150 eFt 

Magyar László Gimnázium: 
- Új szárny kapujának hőszigetelése (tornateremnél)       80 eFt 
- Fiú vizesblokk korszerűsítése (piszoárok cseréje)     400 eFt 

 
                                                                                                      Összesen: 2.130 eFt 
 
 
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete a felújítási feladatok elvégzéséhez 10.480 eFt-ot 
biztosít a város 2013. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
Horváth Zsolt polgármester megköszönte a Kemiker Kft. ügyvezetőjének, Márton Zoltánnak, 
hogy az iskola festéshez 1 raklap festéket ajánlott fel és a  lábazati festékanyaghoz 50 %-os 
kedvezményt biztosított. 
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21. Javaslat a 2013. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

161/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Jákli Viktor írásbeli   
bejelentését a  tiszteletdíja felajánlásáról. 
A képviselő-testület a képviselő  265 062 ,- Ft összegű tiszteletdíját és annak járulékát az 
alábbi civil szervezet támogatására használja fel: 
 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Magyar Máltai Szeretetszolg. Egy. Pécsi Ter. Közp. 176 708,- 
2. DSTE Íjász Szakosztály (Hagyományőrző Íjászok)  88 354,- 
 Összesen:                 265 062,- 
 
    
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2013.07.15. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 

 
22. Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 

felülvizsgálata 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
azt egyhangúlag  elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 
is megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta.  
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Az óvodások szülői felügyelettel közlekedhetnek a 
buszon. A babakocsival utazó szülő figyeljen arra, hogy összecsukható babakocsit vigyenek, 
mert babakocsi nem vihető fel az utastérbe, mert akadályozza az utasok fel és leszállását, 
balesetveszélyes.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
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162/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az alábbi módosító döntéseket hozta Dunaföldvár 
közigazgatási területén szerződéses autóbusz- közlekedés tárgyában: 
 

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete az 54/2013 (III.05.) KT határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
I. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 

2. A szerződéses járatok 2013. szeptember 1.-től határozatlan időre az alábbi menetrend 
szerint közlekednek:  
- Munkanapokon: 
 - 05:10 : Felső Fok- Hunyadi park - Autóbusz pályaudvar útvonalon (20 fős 
autóbusszal) - meglévő szerződés alapján 
- Iskolaszüneti munkanapokon: 
- 6:45: Felső Fok- Hunyadi park- Előszállási u. - Ságvári E. u.- Kereszt u. ( Erzsébet 
utcáig)- Autóbusz pályaudvar (20 fős autóbusszal) 
- Iskolai napokon (diákjárat): 
- 6:45: Felső Fok- Hunyadi park- Pentelei u.- Előszállási u. - Ságvári E. u.- Kereszt 
u.(Erzsébet utcáig) - Autóbusz pályaudvar (50 fős autóbusszal) 
- 7:20: Autóbusz pályaudvar - Pentelei u.- Hunyadi park- Pentelei u.- Autóbusz 
pályaudvar (58 fős autóbusszal) 
- 15:40: Autóbusz pályaudvar – Kereszt u. (Erzsébet utca)- Ságvári E. u.- Előszállási 
u.- Pentelei u.- Felső Fok- Hunyadi park (50 fős autóbusszal) 
 

II. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
A szerződéses járatokra menetdíj nélkül bármely állampolgár felszállhat.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződéses járat 
működtetéséről szóló módosított megállapodás aláírására. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
 
 
 

23. ZSIGEC musical szakkör nyári művészeti tábor költségeihez támogatás kérése   
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság 100 e forint támogatás 
biztosítását javasolta a szakkör számára. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatatási-Szociális Bizottság elnöke: A Bizottság szintén 
100 e forint biztosítását javasolta. A Bizottság azt is javasolta, hogy a Zsigec szakkör jövőre 
oldja meg valamilyen jogi úton, hogy tudjon pályázni. Egyszerűbb lenne, mert tudnának 
indulni, mint az önkormányzati pályázatokon, mint pedig egyéb pályázatokon is.  
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Takács Zoltán képviselő a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 3 igen 
szavazattal egyhangúlag 100 e forint támogatást javasolt elfogadni. 
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta azt a javaslatot, miszerint a szakkör részére   a 
Képviselő-testület 100 e forint működési támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

163/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZSIGEC musical szakkör nyári 
művészeti táborához 100.000.- Ft. működési támogatást biztosít. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

24. Szentjánosbogár tábor pénzügyi támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Bizottság felkérte az alpolgármester asszonyt, hogy 
a tábor szervezőjével egyeztessen. Ne anyagi támogatásban részesítsék a tábort. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Az élelmiszer biztonsága a konyha vonatkozásában 
hozott anyagból nem vállalható. 650.- Ft/adag bárból kellene kiindulnunk és valamilyen 
verziót felállítani,  az ebédhez az Önkormányzat milyen összeggel tud hozzájárulni, ami  442 
e forint lenne. Döntsön a Testület mennyit vállal az étkezés árából, a többi finanszírozza a 
táborvezetés a szervezési díjakból.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatatási-Szociális Bizottság elnöke: A Bizottság a jogi 
forma megkeresése után javasolta a kért támogatás biztosítását.  Jákli Viktor képviselő 
felajánlotta, hogy akár a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül is megoldható a támogatási 
összeg fogadása, amennyiben a Képviselő-testület  azt megszavazza.  
 
Takács Zoltán képviselő a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 3 szavazattal 
nem javasolta a támogatási összeg biztosítását a táborhoz, mivel nem városi rendezvény és 
nem dunaföldvári kötődésű.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, megkérdezte a tábor vezetőjét, hogy azok az 
önkormányzatok, ahonnan ezek a gyerekek jönnek, nyújtanak-e támogatást a táboroztatáshoz?  
Azt a választ kapta, hogy nem.  
 
Jákli Viktor képviselő: Igenis van földvári vonatkozása ennek a tábornak. Ez egy 
vándortábor, minden évben másutt rendezik meg. Ez most a 30. tábor. Van hozadéka a 
tábornak. Kb. 20 fő a dunaföldvári gyerek. Vendéglátók vagyunk, ki kell tennünk magunkért.  
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A kért támogatási összeget javasolta elfogadni.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta azt a javaslatot, miszerint 225.250.- Ft-tal 
támogassák ezt a tábort.  
 
Ezt a javaslatot 2fő képviselő támogatta, 6 fő képviselő nem támogatta. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

164/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Szentjánosbogár tábor  étkezés és autóbusz költségeihez nem nyújt anyagi hozzájárulást.  
  
Határidő: Értesítésre 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

25. LÖFAN Mazsorett Csoport támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyv mellett található.  
 
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Bizottság 100 e forint támogatást javasolt nyújtani. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatatási-Szociális Bizottság elnöke: A Bizottság a kért 
300 e forintot javasolja elfogadásra.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 100  e forint 
támogatási összeget javasolt elfogadni. 
 
Horváth Zsolt polgármester a Löfan Mazsorett Csoport részére 100 e forint támogatási összeg 
biztosításáról szavaztatta a Képviselő-testületet.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

165/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a LÖFAN Mazsorett Csoport 
részére 100.000.- Ft. működési támogatást biztosít a Mazsorett Európa Bajnokságon való 
részvételhez.   
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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26. DSTE Tenisz Szakosztály támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B, Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Bizottság nem javasol támogatásnyújtást. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatatási-Szociális Bizottság elnöke: Az Oktatási-
Szociális Bizottság sem javasolt támogatásnyújtást.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:A Bizottság szintén nem 
javasolta a támogatást a szakosztály részére.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

166/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  a DSTE 
Tenisz Szakosztálya részére működési támogatást nem biztosít.  
 
 
Határidő: Értesítésre 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 

27. Rafael Zoltán (Dfvár K. Kertek köze 28.) lakás kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy az ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezzék a Magyar Államtól. Nem támogatja 
Rafael Zoltán részére a bérbeadást.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot: 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Alsó tó 1. szám 
alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét  támogatja, és kezdeményezi az MNV Zrt.-
nél az ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását. 
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
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167/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Alsó tó 1. szám 
alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét  támogatja, és kezdeményezi az MNV Zrt.-
nél az ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását. 
  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

28. Molnár László és özv. Molnár Lászlóné 8653 Ádánd, Jókai u. 1. szám alatti 
lakosok ingatlan felajánlása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja megvásárolni az 
ingatlant. 
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag nem javasolja megvásárolni az ingatlant, mivel nem kívánjuk 
bővíteni a bérlakás állományunkat.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat B. változatát. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:  
 
 

168/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem vásárolja meg Molnár 
László és özv. Molnár Lászlóné 8653, Ádánd, Jókai u. 1. szám alatti lakosok tulajdonát 
képező 4227 hrsz.-ú, 398 m2 területű lakóházas ingatlant. 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
  
 

29. Dunaföldvár, Kadarka utcai lakók kérelme forgalomkorlátozás ügyében 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
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Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság rövidebb vita után akként 
döntött, hogy nem javasolja  a forgalomkorlátozást.  
 
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag nem javasolja a fekvőrendőr kihelyezését. 
Ellenben javasolja, találjanak megoldást a Kadarka utca egyes részein az út szélén benőtt 
bokor-sövény irtásra. Több idős ember kihalt a környéken, nincs aki gondozza az ingatlanok 
környékét.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A tavalyi évben is volt ilyen bokor irtás ezeken a helyeken. 
Hívják fel az örökösök figyelmét arra, hogy az ő kötelességük az ingatlanok rendben tartása.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat A. változatát.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

169/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta Dunaföldvár, 
Kadarka utcai lakók forgalomkorlátozási kérelmét és  úgy ítéli meg, hogy  a forgalmi 
körülményekben és a baleseti helyzetben változás nem történt, forgalomkorlátozást nem 
rendel el. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

30. Szabadpiaci áram  beszerzés 2014. évben 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Jákli János képviselő, a PEB elnöke: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Próbáljuk meg, minden fillér számít.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangú 4 igen 
szavazattal javasolja, hogy kössék meg a szerződést a Sourcing Hungary Kft-vel.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Megnézték azt is, volna-e értelme nekünk szabadpiacról gázt 
beszerezni. Erre sajnos nincs lehetőségünk, mert nem érjük el a limitet, mert kis mennyiségű 
fogyasztónak számítunk.  
 
Megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:  
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170/2013.(VI.25.) KT.  

h a t á r o z a t 
  

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal és intézményei, Dunaföldvár Város közvilágítása és a mikro térségi oktatási központ 
tekintetében továbbra is a szabadpiacról szerzi be a szükséges villamos energiát, 
közbeszerzési eljárás keretében, 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakra, 
csoportos közbeszerzés keretében, csatlakozva az Isaszeg Város Önkormányzata – mint 
gesztor – által vezetett fogyasztói csoporthoz.  
Hozzájárul a Sourcing Hungary Kft.-vel való megbízási szerződés, a csatlakozási 
szándéknyilatkozat, illetve a szindikátusi szerződés megkötéséhez (mely okiratok a határozat 
mellékletét képezik), egyben felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az okiratok 
aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013.augusztus 9. 
 
 
 

31. Dunaföldvári FeldwarFest rendezvény 2013. augusztus hónapban tervezett  
megtartásának engedélyezési kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szoc.B., Városfejlesztési B. 

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérelmet.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke:  A Bizottság 
megtárgyalta a kérelmet és  1 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett  nem támogatta a 
rendezvény megtartását.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 2 igen, 1 nem, 1 
tartózkodással nem  hozott döntést a kérdésben. 
Javasolta, gondolja át a Testület, hogy ezt a rendezvényt ne vessék el véglegesen. 
Nem gondolja, hogy ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban kábítószerezésről beszélhetünk, 
szerinte ez a rendezvény nem erről szól.  
Ne űzzék el a fiatalokat Dunaföldvárról. 
A szemetet máskor is összeszedi a társasház elől, amikor nincs ez a rendezvény akkor is.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Van egy Művelődési Házunk rendezvényszervező 
csapattal. A Földvári Nyári Esték egyik rendezvényét a fiataloknak lehetne szentelni, nem az 
idősebb korosztálynak.  
 
Horváth Zsolt polgármester a rendezvény megtartásáról szavaztatta a képviselőket.  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:  
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171/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy közterület 
használatot nem engedélyez a FeldwarFest rendezvény megtartásához a dunaföldvári Vár 
területén. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Takács Zoltán kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
 
     32. Mezőföldvíz Kft. Alapító Okiratának módosítása 
           Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztett anyagot. 
Megszavaztatta az Alapító Okirat módosítását.  
 
A Képviselő-testület  7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

172/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőföldvíz Kft. Társasági 
Szerződésének módosítását  a határozathoz csatolt szövegezéssel  elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Takács Zoltán képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 
     33. Egyebek 
 
► Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a Duna-Sió menti Vízitársulat újra megkeresi a 
földtulajdonosokat és kiértesítette őket a hozzájárulás mértékéről. Kiküldött  egy bevallási 
nyomtatványt is önbevallás céljából, hogy milyen földterületek tartoznak a földtulajdonosok  
birtokába.  
Július 30-ig kell megküldenünk a kilépésről a határozatunkat. Egy bejelentési 
kötelezettségnek kell eleget tennünk, hogy a járási küldöttek felhatalmazása útján létrehozunk 
egy járási vízi társulatot. A Paksi Jegyzővel ezt megbeszéltem.  
A Vízi Társulatnak arról kell döntést hoznia, hogy bennünket kienged a vízítársulatból.  
Az országgyűlés előtt van egy törvény, amely a nemzeti öntözési hivatal felállításáról szól. 
Ez a hivatal venné át a vízitársulattal kapcsolatos feladatokat.  
Ha megalakítjuk a Paksi Kistérségi Vízi Társulatot, a hozzájárulást akkor is meg kell fizetni.  
Kilépési szándékunkat újra erősítsük meg.  
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Jákli Viktor képviselő: Amint a 14 település kinyilvánítja kiválási szándékát, megszületik a 
kiválási határozat. 
A vízdíj  bevallásokat nem tudjuk megcsinálni, pontosan azért mert nem tudjuk, hogy melyik 
kategória vonatkozik ránk. Kérte a jegyzőt, szólítsa fel a vízitársulatot, hogy határozzák meg 
veszélyeztetett területről van-e szó. Véleményem szerint Dunaföldváron nincsen 
veszélyeztetett  terület.  
A mezőőri díj csökkentéssel kapcsolatban  elmondta, hogy ha ezt a pénz kivesszük ebből az 
árok és útrendezési keretből, valahogyan pótolunk kell, mert lesznek árkok, amik kimaradnak 
a karbantartásból. 
 
 
Horváth Zsolt polgármester az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozta: 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Duna-Sió menti Vízi 
Társulat – korábban Szekszárdi-Paksi Vízi Társulat – tagja a 84/2008. (V. 27.) Kt. és a 
274/2012. (X. 30.) Kt. határozatában szereplő döntését, miszerint támogatja a Társulatból való 
kiválást, továbbra is fenntartja. 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szekszárd-Paksi Vízi 
Társulat tagja, egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a Társulat váljon szét és alakítsák 
meg a ,, Paksi Kistérségi Vízi Társulatot ”. 
 
A szétválás érdekében kezdeményezi a Testület, hogy a Paksi Kistérségi Társulás tűzze 
napirendre a témát és Paks városának polgármestere által tett előkészítő munkát folytatva 
szülessen döntés arra vonatkozóan, milyen további előkészítés és döntések meghozatala 
szükséges ahhoz, hogy Szekszárd-Paksi Vízi Társulat 2013. évi gazdasági évét lezáróan 
megtörténhessen a Vízi Társulat szétválása.  
 
Ezzel az önkormányzati szándékkal a gazdálkodók nevében eljáró képviselő is egyetért. 
 
Megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület  8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

173/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Duna-Sió menti Vízi 
Társulat – korábban Szekszárdi-Paksi Vízi Társulat – tagja a 84/2008. (V. 27.) Kt. és a 
274/2012. (X. 30.) Kt. határozatában szereplő döntését, miszerint támogatja a Társulatból való 
kiválást, továbbra is fenntartja. 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szekszárd-Paksi Vízi 
Társulat tagja, egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a Társulat váljon szét és alakítsák 
meg a ,, Paksi Kistérségi Vízi Társulatot ”. 
 
A szétválás érdekében kezdeményezi a Testület, hogy a Paksi Kistérségi Társulás tűzze 
napirendre a témát és Paks városának polgármestere által tett előkészítő munkát folytatva 



 44 

szülessen döntés arra vonatkozóan, milyen további előkészítés és döntések meghozatala 
szükséges ahhoz, hogy Szekszárd-Paksi Vízi Társulat 2013. évi gazdasági évét lezáróan 
megtörténhessen a Vízi Társulat szétválása.  
 
Ezzel az önkormányzati szándékkal a gazdálkodók nevében eljáró képviselő is egyetért. 
 
Határidő: a határozat továbbítására 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
► Kiss Lajos Csaba képviselő: Nagyobb esőzéseknél a Duna parton erős szagok 
terjengenek. Jó lenne valamit csinálni vele, mert nagyon büdös volt az árvíz után is. 
 
-Szeretné, ha a következő ülés napirendjére kerülne az óvodai ágyak cseréjének kérdése. 
 
-Jákli Viktor képviselő társával közösen kéri, hogy a Művelődési Ház igazgatója augusztus 
20-án ne csak a 20-ai programot szervezze, hanem az előtte lévő napokra készítsenek 
valamilyen programot. A sátor fel lesz állítva. 4 napos ünnep lesz. Csináljunk több programot.  
 
Jákli Viktor képviselő: Szerinte nagyon kevés a rendezvény. Pénteken felállítják a színpadot, 
3 napig ott áll egy üres színpad. Töltsük meg tartalommal ezt a 4 napot.  
Lehetne tematikus napokat csinálni, lehetne folklór napot, rock napot és a környékbeli amatőr 
együtteseket is idelehetne hívni. Legyenek olyan rendezvények, hogy itthon tartsák az 
embereket.   
Legyen erősítés, legyen, aki kezeli, legyen lehetőség a színpad igénybe vételére.  
 
► Takács Zoltán képviselő: Szúnyogirtás tekintetében hogyan állunk pénzügyileg? Megvan 
a gép is és az ember is.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Az árvíz után a vis maiorba szerettünk volna betenni két 
szúnyogirtást. Közölték velünk, hogy nem szervezheti egyik önkormányzat sem maga a 
szúnyogirtást, hanem központilag lesz az elvégezve. Ebben 1 földi és 1 légi irtás van benne.  
Az egyszeri földi irtás megtörtént.  
 
Tóth István képviselő: Volt vállalkozó felé egy  megbízásunk, azt nem tudjuk felhasználni? 
 
Horváth Zsolt polgármester: Fel tudjuk használni,  de az a probléma, hogy annyi a szúnyog, 
hogy csak gyéríteni lehet. A vállalkozó felajánlotta a segítségét, a vegyszert is adja. Szerinte 
kézi irtást kellene végrehajtani házi permetezővel, melyhez közhasznú munkások 
közreműködését kérte.  
 
Takács Zoltán képviselő: Van pénzünk szúnyogirtásra, van, akivel szerződést kötöttünk. 
Meg kell kérni a vállalkozót, kezdje meg a irtást, van rá pénzünk.  
Ha pedig központi szúnyogirtás lesz, annak örülni kell. 
 
►  Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Az ÖKO Energia Alapítvány megkereste Őt, 
azzal, hogy az  önkormányzati intézményekben ingyenes felmérést végeznének az 
energiatakarékos vízadagolókkal kapcsolatosan, mellyel 40 %-os fogyasztás csökkenést is el 
lehet érni.  Ingyenesen felmérik, ezután a Képviselő-testület elé kerül az anyag.  
Ehhez kéri a Testület hozzájárulását.  
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A Képviselő-testület  hozzájárult, hogy elvégezzék az ingyenes felmérést.  
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést 
19,10 órakor bezárta.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

                         Horváth Zsolt     Bárdos Lászlóné dr. 
                          polgármester      címzetes főjegyző  
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
                                                          Tóth István képviselő 


