Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 658-8/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 04-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: a csatolt jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Jákli Viktor képviselőt.
Horváth Zsolt polgármester az ülés napirendjére vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:
- Kerüljön napirendre a „Dunaföldvár – játszótéri eszközök telepítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás című előterjesztés.
- Az Országos Mentőszolgálattal az elmúlt évhez hasonlóan ismét szeretnénk megkötni
a szerződést a rendezvények egészségügyi biztosításához. Amennyiben a délután
folyamán megérkezik tőlük az árajánlat, kérte döntsenek erről.
Más javaslat nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, illetve az ülés alábbi
napirendjét:
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének megvitatása,
II. forduló, rendeletalkotás
● Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelés Intézményfenntartó Társulás 2014.
Évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Minden bizottság
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2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
3. Döntés könyvvizsgálati szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
4. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
5. Döntés térfigyelő rendszer kiépítéséről a Dunaföldvári Rendőrőrsre
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
6. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásának benyújtása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási Bizottság
7. Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
8. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete továbbképzési programjának
felülvizsgálata és a 2014/2015. nevelési év beiskolázási terve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
9. A „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítvány 2013. évi beszámolója
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
10. Javaslat a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlása
miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: 11. Szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: 12. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítása
és tag delegálása a Társulási Tanácsba
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
13. Területi és településfejlesztési operatív programhoz kapcsolódó kistérségi fejlesztési
részprogram elfogadása( Paksi kistérség fejlesztési programja 2014-2020)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
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14. Dunaföldvár, kishajó kikötő fennmaradási engedélyezési eljárásának megindítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B.,
15. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. volt rendőrségi épület hasznosítási tanulmányterve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási B, Pénzügyi B., Városfejlesztési B.
16. Dunaföldvár, Rákóczi u. – Jókai u. forgalomszervezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi B, Pénzügyi B., Városfejlesztési B.
17. Dunaföldvár, Sas u. felújítási engedélyezési terveinek benyújtása hatósági engedély
megszerzése céljából
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B.
18. Meiszter Miklósné Dunaföldvár, Búzavirág u. 53. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B., Mezőgazdasági B.,
19. Javaslat „Az év Tolna Megyei Újságírója” díjra
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Biz., Oktatási-Szociális Biz.
21. A „Dunaföldvár-játszótéri eszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
20. Egyebek

Napirendi

pontok tárgyalása

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének megvitatása,
II. forduló, rendeletalkotás
● Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelés Intézményfenntartó Társulás 2014.
Évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Minden bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, a 2014. évi költségvetés I.
fordulóban tett javaslatok átvezetésre kerültek a II. fordulóra készített rendelet-tervezetbe. A DDIF
Zrt. részére elfogadott 5 millió forint összegű támogatása nem került átvezetésre. Abban maradtak a
pénzügyi bizottsági ülésen, amennyiben elkészült a Zrt. 2014. évi költségvetése, akkor újra tárgyaljuk.
Az előző években 10-15 millió forint plusz támogatásból volt képes csak működni a fürdő, most sem
várhatjuk, hogy 6 millió forintból működik.
A költségvetésünk egyensúlyban van.
Ismertette a rendelet-tervezet fő összegeit és azok tartalmát.
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadására javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendelet-tervezetét.
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Megérkezett az ülésre Dr. Süveges Árpádné alpolgármester, jelen van 8 fő képviselő és a
polgármester.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság álláspontjához
hasonlóan vélekedett az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság a 2014. évi költségvetés
vonatkozásában.
Ezen túlmenően a térfigyelő rendszerrel kapcsolatban volt bizottsági döntésük, melyet az 5. számú
napirendi pontnál ismertet majd.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet.
Elmondta még, megkeresték Őt állampolgárok, akik nem akarják elhinni, hogy a város
adósságkonszolidációja teljes mértékben megtörtént.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az adósságkonszolidáció teljes egészében megtörtént.
El kell fogadni a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetését, melynek elfogadását
a bizottság egyhangúlag támogatta.
Horváth Zsolt polgármester: Ezt már elmondták a közmeghallgatáson is.
Jákli János képviselő: A kormányhatározatnak megfelelően 2014. II. 28-i határidőre a Magyar
Kormány konszolidálja az önkormányzatokat. Ez 2014.
II. 28-án megtörtént Dunaföldvár
tekintetében. Az önkormányzat összes adóssága megérkezett, a városnak semmilyen adóssága nincs.
Ez alól kivétel a költségvetésben is szereplő folyószámla hitel, mely a város likviditását hivatott
biztosítani.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: E bizottság is megtárgyalta az
előterjesztett 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet.
A bizottság elfogadta a kűlvégi óvodában kialakítandó sószoba kialakításához az óvoda vezetője által
kért 200 e forint támogatási összeg biztosítását. A szülők illetve az óvoda szervezete már 260 e
forintot összeszedett erre a célra.
A bizottság feladata volt a civil szervezetek támogatására biztosított keretösszeg elosztása.
Részletesen ismertette a szervezetek részére elosztott támogatási összegeket.
( A táblázat az előterjesztéshez csatolva megtalálható.)
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet.
Nehezményezte, hogy a 2.1.9. táblázatban ismét nem került részletezésre a DBM Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás tételesen, hogy az iskola üzemeltetése hogyan oszlik meg. 106 millió
forintot kellett volna fizetnünk az államkaszába, ha az önkormányzat átadta volna a működtetést. Arra
kíváncsi, hogy így mennyibe kerül. Írásosan jelenjen meg, hogy tavaly mennyi volt, és az idei évre
milyen megosztásban terveztek.
Horváth Zsolt polgármester: A konyhát nem adtuk át. A többiről a kimutatást elkészítik.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Az április hónapi testületi ülésen előterjesztésre kerülő
2013. évi zárszámadási rendeletben tételesen szerepel majd.
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a költségvetési
rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Elmondta még, örvendetes számukra a földutak karbantartására költségvetésbe beépített 3,5 millió
forint, valamint az, hogy a mezőőrök motorkerékpárját lecserélik majd.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester először a DBM Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsőde 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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39/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsöde
2014. éve vonatkozó költségvetését az alábbiak szerint javasolja elfogadni:
1.) A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bőlcsöde 2014. évi összevont költségvetési előirányzati
keretszámaként
a.) költségvetési bevételeinek főösszegét 454.203 e Ft-ban
b.) költségvetési kiadásainak főösszegét 454.203 e Ft-ban
állapítja meg.
2.) A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bőlcsöde 1./a pont szerinti költségvetési bevételi előirányzat
részletezését az alábbiak szerint fogadja el jogcímenként:
a.) Intézményi működési bevétel
44.861 e Ft
b.) Intézmény finanszírozás bevétele
409.342 e Ft
3.) Az 1/b pont szerinti költségvetési működési kiadások részletezését az alábbiak szerint fogadja
el jogcímenként:
a.) Személyi juttatások
233.290 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok
61.302 e Ft
c) Dologi kiadások
159.556 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
55 e Ft
4.) A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bőlcsöde 2014 évi költségvetésének
- Összevont előirányzatait az 1. számú melléklet
- Dunaföldvár Város Önkormányzatára vonatkozó előirányzatokat a 2. számú melléklet
- Bölcske Önkormányzatára vonatkozó előirányzatokat a 3. sz. melléklet
- Madocsa Önkormányzatára vonatkozó előirányzatokat a 4. számú melléklet
szerint javasolja elfogadni.
Határidő: azonnal
Felelős : Horváth Zsolt polgármester

Ezután Horváth Zsolt polgármester az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét
szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(III.10.)
önkormányzati rendelte az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

40/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 29.§/3/ bekezdésében foglalt kötelezettség, és Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján, az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, a költségvetési évet követő három évre
várható saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozathoz csatolt táblázatban
bemutatottak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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40/2014.(III.04.) KT határozat melléklete
Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
összegei
2015.

2016.

2017.

Összesen
6=(3+4+5)

3

4

5

6

543000

543000

1629000

7000

7000

21000

2000

2000

6000

552000

552000

1656000

276000

276000

276000

828000

12412

16605

16266

45283

12412

16605

16266

45283

26

12412

16605

16266

45283

27

263588

259395

259734

782717

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

7000

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

2000

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

552000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

Előző év(ek)ben keletk-ezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötele-zettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

543000
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3. Döntés könyvvizsgálati szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, melyet elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.
A könyvvizsgáló cég az összegen a tavalyi évihez képest nem kíván változtatni.
A Pénzügyi iroda meg van elégedve a céggel, segítik a munkájukat.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Megkérdezte, miért csak egy évre bízzák meg őket, mi az oka ennek?
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Válaszában elmondta, a Pénzügyi Bizottsági
ülésen is felvetődött ez a kérdés. Idén ősszel helyhatósági választások lesznek, a következő
testületnek adjuk meg a jogot, hogy ha mást kíván majd választani a könyvvizsgálatra, tudjon élni a
lehetőséggel.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Hozzátette, jogszabály változás is volt, mely szerint nem
kötelező a könyvvizsgálat az önkormányzatoknál, ez is befolyásolta a döntést.
Horváth Zsolt polgármester: Ettől függetlenül kistérségi társulás keretében működik a belső
ellenőrzési rendszer.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

41/2014.(III.04.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. üzleti
évre vonatkozó kibővített tartalmú könyvvizsgálattal a
Béta Audit Könyvvizsgáló Kft-t (Budapest, Miklós tér 2 1035) bízza meg.
A könyvvizsgálat tartalma:
- adótanácsadás,
- Segítséget a belső kontrollrendszer szabályzat összeállításához
- Tanácsadást a vagyongazdálkodás új rendszerének kialakításához.
2./ A könyvvizsgálatért az Önkormányzat negyedévente 110.750.- Ft.+ÁFA/negyedév
megbízási díjat fizet a vállalkozó által megadott számlaszámra.
3./ A könyvvizsgálati megbízást megbízási szerződésbe kell foglalni.
A megbízási szerződés aláírására a Képviselő-testület
felhatalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Horváth Zsolt

polgármestert
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4. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a közbeszerzési tervet,
melyet egyhangúlag javasolt elfogadása a Képviselő-testületnek a bizottsági ülésen, valamint jelen
ülésre kiküldött új anyag tekintetében.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

42/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2014. évi
közbeszerzési tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.
A 2014. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

5. Döntés térfigyelő rendszer kiépítéséről a Dunaföldváron
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottsági ülésen arról kaptak
tájékoztatást, hogy a költségvetésbe beállított összegnél nagyobb összeget kívánnak más bizottságot
biztosítani. A Pénzügyi Bizottság támogatja a kamerarendszer kiépítését, de ne határozzanak meg
most pontos összeget, hanem bízzanak meg egy szakértőt, hány kamerarendszer legyen, milyen
minőségű és hova kerüljenek ezek. Ehhez rendeljék hozzá a költségvetést.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A Polgárőrség nyert 3 millió forintot, a
tavalyi évben már döntött a Testület 4,5 millió forintról, az Ügyrendi Bizottság azt javasolta 7,5
millióval egészüljön ki az összeg.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag azt javasolja
a Testületnek, hogy a 2014. évi költségvetésben továbbra is biztosítsa a 4,5 millió forintot a térfigyelő
rendszer kiépítéséhez és a szakértői vélemények alapján rendelje hozzá a szükséges anyagi forrást.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság véleménye az, ha
megtalálják a forrást akkor támogatják, hogy a rendszer kiépüljön. A térfigyelő rendszer
problémájával nem most kezdtek el foglalkozni, csak most erősödött fel az ez irányú igény, mert olyan
bűncselekmények történtek, ami a lakosságot sokkolta.
Részletesen ismertette az előterjesztésben leírtakat.
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Széles János képviselő: Ha meghatározunk egy összeget, azt nem muszáj elkölteni. Ha nem
szavazunk meg pénzt a költségvetésben, akkor legfeljebb lesz 3 kamera,a 7,5 millióból.
Horváth Zsolt polgármester: Abban minden bizottság egyetért, hogy kérjük ki a szakember
véleményét, hogy milyen rendszer legyen kiépítve. Ezt ő megtette. Ami az előterjesztésben szerepel
rendszer 40 kamerát képes kezelni, ez megfelelő. A szakember azt a javaslatot tette, mivel nincs
állandó ügyelet a rendőrségen, felesleges körbeforgatható, zummolható kamerát telepíteni a
városközpontban. Ennek az értékéből inkább 2 fix kamerával növeljük meg a térfigyelő kamerák
számát.
Az alábbi határozat elfogadását indítványozta:

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszert épít ki.
A rendszer részeként 2014. évben az alábbi beruházásokat valósítja meg:
Kiadási tétel
megnevezése
Geovision GV IP fix
kamera BX120D,
házzal, konzollal,
tápegységgel
Digitalizáló
számítógép LCD TV
monitorral
Mikrotik 5,1
Kommunikációs
rendszer

Mértékegysége
db

Mennyisége
9

db

1

db
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2./Dunaföldvár város önkormányzata utasítja a polgármestert és a műszaki irodát hogy a
beruházáshoz kapcsolódóan 3 db árajánlatot 2014. március 11-ig szerezzen be.
A beérkezett ajánlatokat a közbeszerzési értékelő bizottság 2014 március 12-én értékeli.
3./ Az önkormányzati
kamerarendszer adatkezelését az önkormányzat a Paksi
Rendőrkapitányság Dunaföldvári Rendőrőrsével együttműködési megállapodás keretében
kívánja jogszerűen végezni.
Kiment az ülésteremből Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11
43/2014.(III.04.) KT
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszert épít ki.
A rendszer részeként 2014. évben az alábbi beruházásokat valósítja meg:
Kiadási tétel
megnevezése
Geovision GV IP fix
kamera BX120D,
házzal, konzollal,
tápegységgel
Digitalizáló
számítógép LCD TV
monitorral
Mikrotik 5,1
Kommunikációs
rendszer

Mértékegysége
db

Mennyisége
9

db

1

db
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2./Dunaföldvár város önkormányzata utasítja a polgármestert és a műszaki irodát hogy a
beruházáshoz kapcsolódóan 3 db árajánlatot 2014. március 11-ig szerezzen be.
A beérkezett ajánlatokat a közbeszerzési értékelő bizottság 2014 március 12-én értékeli.
3./ Az önkormányzati
kamerarendszer adatkezelését az önkormányzat a Paksi
Rendőrkapitányság Dunaföldvári Rendőrőrsével együttműködési megállapodás keretében
kívánja jogszerűen végezni.
Határidő: 2014. március 11.
A 3./ pont szerinti megállapodás megkötésére: legkésőbb a rendszer
beüzemelésének időpontja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

6. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásának benyújtása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, hogy nyújtsák be ezt a pályázatot.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a
polgármester.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta a pályázat benyújtását. 1 millió forint önkormányzati önrész benne van a költségvetésben,
amennyiben nyerne ez a pályázat, a hiányzó összeget ki kell gazdálkodnia a művelődési központnak.
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Kérdés, több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

44/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési támogatás iránti kérelmet
nyújtja be a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális
intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 20.) EMMI rendelet
alapján.
Az elnyert támogatással megvalósítani tervezett feladat és bekerülési összeg:
Nézőtér
Egységár

darab

Szék/pad
Fénytechnika
Fényvezérlő Standart Lighting 200 plus
LED fényvető PAR 189
LED derítő lámpa
DMX kábel
Hangosítás
Erősítő Garry digitális
Behringer EQ
Külső hangkártya Tascam US-200
Mikrofon Shur SM-58
Puska mikrofon AVL 680

ár
900 000 Ft

360500
69000

1
12

360 500 Ft
828 000 Ft

89400
2300

3
14

268 200 Ft
32 200 Ft

177800
62800
49900
34000
28000

2
1
1
6
3

523 600 Ft
62 800 Ft
49 900 Ft
204 000 Ft
84 000 Ft

Összesen:

3 313 200 Ft

Önkormányzati önrész:
Igényelt támogatás:

1.000.000 Ft
2.313 200 Ft

Határidő: 2014. március 25. (a támogatási kérelem beadására)
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Pataki Dezső igazgató
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester és Széles János képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 fő
képviselő és a polgármester.

7. Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Pataki Dezső a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója: Ismertette az
előterjesztésben foglaltakat.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a továbbképzési
tervet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Takács Zoltán képviselő: Az előterjesztés szerint beiskolázási tervet az adott év február 15-éig kell
elfogadni.. Mi a helyzet ezzel a határidővel?
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Elég új ez a képzési rendszer, semmi probléma nincs vele.
Javasolta, döntsön róla a testület, ebben az évben nincsen pénzügyi vonzata. A felvetés jogos.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” változatát.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

45/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó – megtárgyalta a
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának javaslatát az intézmény
Továbbképzési tervére vonatkozóan és a következő döntést hozta.
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár 7 évre szóló Továbbképzési tervét jóváhagyja a melléklet szerint.
Határidő: a 2014. május 25.
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester
Pataki Dezső – igazgató

8. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete továbbképzési programjának
felülvizsgálata és a 2014/2015. nevelési év beiskolázási terve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Horváthné Támer Ilona igazgató: Ismertette az előterjesztést. Elmondta még, a képzésre az állam
hozzájárulást nem biztosít. Ha a költségvetés lehetőséget biztosít, akkor hozzájárulunk a képzési
költségekhez, ha nem akkor saját költségen kell, hogy megoldják. Az 55 éven felüli pedagógusoknak
nem kötelező a továbbképzés.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta a terv elfogadását.
Jákli János képviselő: Ha be kell iskoláznia az intézménynek dolgozót, akkor arra van-e forrás?
Horváthné Támer Ilona igazgató: Nem kezdeményezik a költségvetés módosítását.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

14
46/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár - Bölcske –
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési programját módosítja a melléklet
szerint és a 2014/2015. évre szóló beiskolázási tervét jóváhagyja.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Horváthné Támer Ilona igazgató

9. A „Gyermekeink jövőjéért” Közalapítvány 2013. évi beszámolója
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a közalapítvány
beszámolóját elfogadásra javasolja.
Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testület tagjait.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

47/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekeink Jövőjéért”
Közalapítvány 2013. évről készült beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
10. Javaslat a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlása
miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést és köszönetet mondott a képviselőknek, hogy
felajánlják tiszteletdíjukat. Felsorolta a támogatott szervezeteket.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

15
48/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor, Tóth
István, Széles János, Takács Zoltán, Kiss Lajos Csaba írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk
felajánlásáról.
A képviselő-testület a képviselők összesen 3 799 222,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát
az alábbi civil szervezetek támogatására használja fel:
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Támogatott szervezet megnevezése
Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ
Cserkészet a holnap gyermekeiért
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület
Polgárőrség Dunaföldvár
Dunaföldvár Football Club
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Part-Oldalak Kulturális Egylet
Löfan Mazsorett Csoport
Beszédes József Vízitúra Sportklub
Holler UFC
Sportért Kultúráért Egyesület
Aranyhorog Horgászegyesület
Összesen:

Támogatási összeg
176 708,88 354,176 708,971 894,88 354,88 354,88 354,88 354,88 354,88 354,88 354,883 540,883 540,3 799 222,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2014.03.31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

11. Szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Tárgyalta: Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Ismertette az előterjesztést. Párt delegáltak is lehetnek a
szavazókörökben.
Takács Zoltán képviselő: Történt egyeztetés a tagokkal, mindenki tudja, hogy tag-e vagy póttag?
Milyen szempontok alapján kerültek a póttagok póttagnak? Ki állította össze ezt a listát? Számára ez a
lista elfogadhatatlan, nem fogja megszavazni.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Megteheti a képviselő úr, hogy nem szavazza meg. Vita
nélkül kell dönteni az előterjesztésről. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jegyző dönti el a
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait és egyeztetnek róla.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16
49/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda
vezetőjének (jegyző) indítványa alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az
alábbiak szerint választja meg:
001 számú szavazókör: Templom u. 9. Ált. Iskola
1.
2.
3.
4.
5.

Kovács Béláné
Gál Imréné
Terbe Edit
Rostás Ferencné
Györkő Imre Lászlóné

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Belső Kertek köze 9.
Dfvár Petőfi u. 7.
Dfvár Tó u. 51.
Dfvár Tójárás u. 11.
Dfvár Petőfi u. 3.

002. számú szavazókör : Kossuth L. u. 19.- 23/A. Ált. Iskola
1.
2.
3.
4.
5.

Varró Katalin
Szabados Sámuel
Koch Józsefné
Hegedűsné Katona Klára
Kovács Fanni

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Kossuth tér 12.
Dfvár Ifjúság tér 2/E 3/1.
Dfvár Móra F. u 47.
Dfvár Templom u. 47.
Dfvár Kossuth L. u. 54.

003. számú szavazókör: József tér 9. Óvoda
1.
2.
3.
4.
5.

Kirilláné Felhősi Magdolna
Ambrus György
Támadó Mónika
Kovács Zoltán Péterné
Erős Jánosné

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Előszállási u. 61.
Dfvár Belső kertek köze 22
Dfvár Vermek sora 26.
Dfvár Kossuth L. u. 54.
Dfvár Táncsics M. u. 11.

004. számú szavazókör: Hunyadi park 5. NISZI
1.
2.
3.
4.
5.

Méhes József
Jákli Sándorné
Révész Ildikó
Princz Lajosné
Rudas Ildikó

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Kossuth tér 40/B.
Dfvár Nefelejcs u. 1.
Dfvár Hunyadi tér 2/c. II/4.
Dfvár Széchenyi u. 1.
Dfvár Derecskei u. 13.

005. számú szavazókör: József tér 9. Óvoda
1.
2.
3.
4.
5.

Tamási Lászlóné
Németh Lajosné
Bogárné Vida Mária
Mrázné Horák Szilvia
Lengyel Judit

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Tó u. 1.
Dfvár Magyar L. u. 56.
Dfvár Puskás u. 23.
Dfvár K. Homokerdő 9.
Dfvár Dézsmasor 29.

17
006. számú szavazókör: Püspök u. 1.Ált. Iskola
1.
2.
3.
4.
5.

Dubiczné Szőke Piroska
Vajai Sándorné
Horváth Réka
Merkel Jánosné
Bíró Csilla

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Magyar L. u. 60.
Dfvár Szondi u. 44.
Dfvár Kéri u. 102.
Dfvár Tavasz u. 5/c
Dvár Templom u. 61.

007. számú szavazókör: Püspök u. 1. Ált. Iskola
1.
2.
3.
4.
5.

Berecz Sándorné
Forster Ferencné
Révész Istvánné
Farkas Flóra
Várnai Ferencné

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Fehérvári u. 2/A.2/3.
Dfvár Móra F. u. 36.
Dfvár Béke tér 11./B. 1/1.
Dfvár Kéri u. 102.
Dfvár Árpád u. 1.

008. számú szavazókör: Püspök u. 1. Ált. Iskola
1.
2.
3.
4.
5.

Miskolczi Zsuzsanna
Bereczné Pintér Judit
Szigeti Zoltánné
Molnár György
Nagy Zoltán

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár Paksi u. 11.
Dfvár, Fehérvári u. 2/A 1/1.
Dfvár, Hősök tere 21.
Dfvár Petőfi u. 27.
Dfvár, Kadarka u. 77.

009. számú szavazókör: Templom u. 9. Ált. Iskola
1.
2.
3.
4.
5.

Sütő Imréné
Vinklár Gáborné
Czódor Ibolya
Raffainé Kókány Judit
Kovács Zoltánné

tag
tag
tag
póttag
póttag

Dfvár A.Bölcske u. 28.
Dfvár Hősök tere 7.
Dfvár Magyar L. u. 49.
Dfvár Béke tér 11./B.
Dfvár Kossuth L. u. 20./5.

Határidő: 2014. március 20. értesítésre, közzétételre
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

12. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítása
és tag delegálása a Társulási Tanácsba
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta az előterjesztést és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta mindkét határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
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50/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítását a csatolt mellékletben foglaltak
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
51/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsába tagként Horváth Zsolt polgármestert delegálja.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Határidő: 2014. március 15.
13. Területi és településfejlesztési operatív programhoz kapcsolódó kistérségi fejlesztési
részprogram elfogadása( Paksi kistérség fejlesztési programja 2014-2020)
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Városfejlesztési Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Részletesen ismertette a határozati
javaslatot.
Kiss Lajos Csaba képviselő: A határozati javaslaton túl a fejlesztési program módosítására az alábbi
javaslatokat tette.
- 82. oldal: Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Térségi Bűnmegelőzési és Áldozattá válási szakmai
program
- 88. oldal: Dunaföldvári szélerőmű park megvalósítása
- 96. oldal: Főbb célcsoportok: Hunyadi park infrastrukturális, szociális és társadalmi fejlesztése
- 101. oldal: Konkrét fejlesztési igény lenne Dunaföldváron szociális- egészségügyi szférához kapcsolható
szervezeteknek közösségi ház kialakítása.
- 107. oldal: 5.1. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása táblázatba: projekt
megnevezése: Városközpont rehabilitáció: Dunaföldvár, Béke tér közterület rekonstrukció, projektgazda:
Dunaföldvár Város Önkormányzata, Támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt
vége: 2020, beruházási költség: 1.000 millió Ft. Projekt megnevezése: Piac tér rehabilitációja, műszaki tartalma:
Piac tér rekonstrukciója, több funkciós tér kialakítása, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata,
Támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 400
millió Ft.
- 112. oldal: 5.4. táblában Intézmények energetikai felújítása, fejlesztése, Művelődési ház bővítése beruházási
költséget 300 millió Ft-ra emelni.
- 113. oldal 5.5. tábla Projekt megnevezése: Közlekedés fejlesztések, műszaki tartalma: Dunaföldvár- Solt és
Dunaföldvár- Bölcske kerékpárút kiépítése, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, támogatási
forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 200 millió Ft.
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116. oldal: 5.7. tábla: Projekt megnevezése: Közösségi ház, műszaki tartalma: Szociális- egészségügyi közösségi
ház építése, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt
kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 100 millió Ft.

Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta Kiss Lajos képviselő által tett módosító indítványt.
A módosító indítványt a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot a módosító indítvánnyal egyetemben.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő- testülete elfogadja „A paksi kistérség fejlesztési programja
2014-2020” című dokumentációt a következő kiegészítésekkel:
- 43. oldal Helyi jelentőségű természetvédelmi területek: Dunaföldvár (halastó) nem helyi jelentőségű védett
terület,
- 45. oldal Összekötő, elkerülő utak: Dunaföldvár- Németkér összekötő út szilárd burkolattal való ellátása
szükséges,
- 71. oldal: Dunaföldvár testvérvárosai: Románia (Borszék, 2013)
- 79. oldal: Konkrét igény merült fel Dunaföldvár Város Önkormányzata részéről tanuszoda létesítésére,
szabványos tornacsarnok és új többfunkciós művelődési ház építésére
- 81. oldal: Nagyobb volumenű városközponti rehabilitációt Dunaföldváron is terveznek, melyben a Béke tér
rekonstrukciója valósulna meg illetve a Pais és közösségi tér fejlesztésén belül a helyi piac felújítását valósítaná
meg.
- 82. oldal: Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Térségi Bűnmegelőzési és Áldozattá válási szakmai
program
- 83. oldal: Dunaföldvári barnamezős területek: volt Kendergyár és a volt Magyar laktanya területe
- 86. oldal: Madocsai szennyvíztisztító telep felújítása szükséges
- 88. oldal: Dunaföldvári szélerőmű park megvalósítása
- 89. oldal: A települések közötti megfelelő minőségű összekötő utak kialakításának konkrét igényei a paksi
kistérségben: Dunaföldvár- Németkér összekötő út (6229 sz. út)
- 96. oldal: Főbb célcsoportok: Hunyadi park infrastrukturális, szociális és társadalmi fejlesztése
- 101. oldal: Konkrét fejlesztési igény lenne Dunaföldváron szociális- egészségügyi szférához kapcsolható
szervezeteknek közösségi ház kialakítása.
- 107. oldal: 5.1. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása táblázatba: projekt
megnevezése: Városközpont rehabilitáció: Dunaföldvár, Béke tér közterület rekonstrukció, projektgazda:
Dunaföldvár Város Önkormányzata, Támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt
vége: 2020, beruházási költség: 1.000 millió Ft. Projekt megnevezése: Piac tér rehabilitációja, műszaki tartalma:
Piac tér rekonstrukciója, több funkciós tér kialakítása, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata,
Támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 400
millió Ft.
- 112. oldal: 5.4. táblában Intézmények energetikai felújítása, fejlesztése, Művelődési ház bővítése beruházási
költséget 300 millió Ft-ra emelni.
- 113. oldal 5.5. tábla Projekt megnevezése: Közlekedés fejlesztések, műszaki tartalma: Dunaföldvár- Solt és
Dunaföldvár- Bölcske kerékpárút kiépítése, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, támogatási
forma: vissza nem térítendő, projekt kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 200 millió Ft.
116. oldal: 5.7. tábla: Projekt megnevezése: Közösségi ház, műszaki tartalma: Szociális- egészségügyi közösségi
ház építése, projektgazda: Dunaföldvár Város Önkormányzata, támogatási forma: vissza nem térítendő, projekt
kezdete: 2015, projekt vége: 2020, beruházási költség: 100 millió Ft.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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14. Dunaföldvár, kishajó kikötő fennmaradási engedélyezési eljárásának megindítása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B.,
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

53/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a dunaföldvári
0127/2 hrsz-ú kishajó kikötő fennmaradási és üzemeltetési engedélyét beszerzi.
Az engedélyeztetéshez szükséges maximum bruttó 700.000.- Ft-ot biztosítja a 2014. évi
költségvetés terhére.
Határidő: folyamatos, az eljárás megindítására 2014. március 14.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

15. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. volt rendőrségi épület hasznosítási tanulmányterve
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási B, Pénzügyi B., Városfejlesztési B.
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság gazdasági döntést hozott.
Ismerve Dunaföldváron a várható gyermekszületések számát, az üresen álló iskolaépületeken nem
enged fejlesztést, csak állagmegóvásra engedélyez keretet.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási- Szociális Bizottság elnöke: A bizottság támogatja, hogy a
volt rendőrségi épület kerüljön felújításra és azt, hogy a három elsős osztály kerüljön le ide a jövőben.
A kisgyermekeknek nem kellene lejárniuk a Kossuth L. úti iskolába.
Az ülésen elhangzott, hogy a következő években lesz annyi gyerek, hogy ezek az osztálytermek ki
lesznek használva.
Ha csak állagmegóvást végzünk az épületen, az sem két fillér.
Azt kérte a bizottság, koncepció szinten nézzük meg, hogy az iskolákat hogyan lehetne fejleszteni. A
gimnázium épületével is sok probléma van.
A volt rendőrségi épületben legyenek tantermek kialakítva, tornateremmel együtt. 49-50 millió forint
+ Áfa összegű lenne ez a beruházás.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan azt javasolja
a Képviselő-testületnek a volt rendőrségi épületen csak a legszükségesebb javításokat végeztesse el.
Várjanak pályázati lehetőségekre, amennyiben lesz, akkor alakítsák át az épületet az előterjesztéshez
csatolt tanulmányterv szerint iskolává.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Amikor az új iskola pályázata készült, már akkor is volt egy
harmadik komponens, ami éppen ez a volt rendőrségi épület volt. Amelyik osztályokat lehetett, már az
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új iskolába irányítottak. A fenti épület felét lezártuk, fűtését megszüntettük, teljes mértékben
minimalizáltuk a költségeket.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az oktatási rendszer megváltozott. Minden napos
testnevelés órák lettek előírva. 2016. évben 20 osztálynak naponta 20 testnevelés órát kell tartani. Hol
tartjuk meg normálisan a testnevelés órákat?
Miden osztályt érint majd az erkölcstan órák bevezetése is. Egy osztály nem egy, hanem 3 tantermet
használ majd.
Ahhoz képest, amikor megterveztük ezeket a tantermeket, minden gyökeresen megváltozott, amivel
senki sem számolt. Akkor azt gondolták, hogy a gyerekek beférnek ebbe az elképzelésbe, de másként
alakult az előírás és a szabályzat. Próbálunk alkalmazkodni a feltételekhez.
Véleménye szerint a volt rendőrségi épületet nem szabad más célra használni, mint iskola. Kellene a
parkoló, és kellene a játszótér az alsó tagozatosoknak, kellenének a termek. Ha most ezt az épületet
átadjuk más hasznosításra, soha többet nem tudjuk visszavenni.
Kellene raktár, szociális fogadótér.
Hosszú távon nézzék a lehetőségeket.
Tóth István képviselő: Ha megnézzük a számokat, eltűnt egy osztály. Nem látja realitását annak,
hogy a kialakított osztálytermeket meg fogjuk tölteni gyerekekkel.
Mi lesz kűlvéggel? Ott is lennének üres osztályok.
Bognárné Balogh Andrea a D-B-M Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola intézményvezetője: a beadványban leírták minden olyan elképzelésüket, amik most
folyamatban van.
Tényleg úgy van, hogy eltűnt egy osztály. A demográfiai csökkenés az iskolát is elérte. Az oktatási
rendszer változásai miatt megnőtt a teremigény.
Részletesen beszélt az előterjesztéshez csatolt, általuk benyújtott épülethasznosítási javaslatról.
A jövő évtől már nagy gond lesz itt a városunkban is.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Hozzáfűzte, hogy az épület hátsó részre, már annyira károsodott,
hogy a tűzfalon potyognak a téglák, mindenképpen hozzá kell nyúlni. A bontáshoz engedélyezési terv
kell, illetve statika. Új tűzfalat kell építeni. Tervező kell, akit mi fizetünk. A következő ülésre be tud
szerezni árajánlatokat, ha szükséges.
Kiss Lajos Csaba képviselő: Nézzük meg, hogy a Jövőnk energiája pályázatnál lehet-e iskola
felújításra pályázni, ami lehetséges forrás lehetne.
Horváth Zsolt polgármester: Először terv kell, utána lehetne pályázni.
Összefoglalta a javaslatokat.
Először arról szavaztatta a képviselőket, hogy
- állagmegóvás legyen az épületen.
Ezt az indítványt 5 fő képviselő támogatta, 4 fő képviselő nem.
- Készüljön statikai és költségvetés.
Ezt a javaslatot 7 fő képviselő támogatta, 2 fő képviselő tartózkodott.
- kísérjék fokozott figyelemmel az oktatási létesítmények felújítására, építésére, bővítésére kiírásra
kerülő pályázatokat.
Ezt a javaslatot 9 fő képviselő egyhangúlag támogatta.

A szavazások eredményeként az alábbi döntés született:
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54/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a volt rendőrségi
épület (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17.) hasznosítására készített tanulmánytervet.
A tanulmányterv a jövőbeni hasznosulás lehetőségét 3 új funkció megvalósíthatóságában
jelöli meg ( 1. iskola bővítés: 3 tanterem, 2. iskolabővítés: 3 tanterem + tanuszoda, 3.
közösségi épület).
A Képviselő-testület megismerve a hasznosítási lehetőségeket az alábbi döntést hozta:
1./ A Képviselő-testület az épület állagmegóvását jelöli meg elsődleges feladatként, melyhez
tervet kell készíteni, forrásigényét megjelölve legkésőbb 2014. június 30-ig a Képviselőtestület elé terjeszti.
2./ Felkéri a Testület a Polgármesteri Hivatal referensét, hogy fokozott figyelemmel kísérje
az oktatási létesítmények felújítására, építésére, bővítésére kiírásra kerülő pályázatokat és a
lehetőségekről haladéktalanul tájékoztassa a Testületet.
Határidő: 1./ pont esetében 2014. június 30.
2. pont esetében folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Kovács Anikó pályázati referens

16. Dunaföldvár, Rákóczi u. - Jókai u. forgalomszervezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Ügyrendi B, Pénzügyi B., Városfejlesztési B.
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A Rákóczi utcában elég kaotikusak volt a
parkolási rend.
Ismertette az előterjesztést.
Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság ezt az előterjesztést egyhangúlag támogatta.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: E bizottság elfogadta az Ügyrendi Bizottság
javaslatát és javasolta a várható költség biztosítását.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen, 1 tartózkodás és 1
nem szavazat mellet nem támogatja a forgalomszervezést.
Nagyobb problémát lát a gimnázium előtt a Templom utcán a parkolás tekintetében. Mindkét oldalon
parkolnak az autók. Most kellene dönteni, hogy a vár feljárójáig ne lehessen parkolni.
Horváth Zsolt polgármester: Ez a probléma a templomig húzódik. Várható volt, ha átszervezzük a
Rákóczi utca parkolási rendjét, akkor annak hozadéka lesz a Templom utca parkolási problémája.
Rendet kell teremteni, össze vissza állnak az autók.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A Templom utcánál veszélyesebb a helyzet szerinte a
Rákóczi utcában. A parkolás miatt az áruszállító autók rendszeresen beszorulnak, nem fér el két autó
egymás mellett. Vagy hagyjuk a kétirányú forgalmat, vagy ha halszálkában engedünk parkolni, akkor
az utcát egyirányúsítani kell.
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Jákli Viktor képviselő: Véleménye szerint nem indokolt az egyirányúsítás, elég lenne felfesteni a
parkoló helyeket és ez a közlekedési helyzet megoldódna. Az egyirányúsítással további problémákat
generálunk ezzel.
Jelenleg is parkolnak a Rákóczi utca jobb és bal oldalán is, a templomnál is, és el lehet közlekedni. Ha
egyirányúsítunk, nem érti miért kellene megtiltani az egyik oldalon a parkolást.
Horváth Zsolt polgármester: Ő támogatja az Ügyrendi Bizottság álláspontját. Most az első lépést
kellene megtenni, később a tapasztalatok alapján lehetne változtatni, ha kell.
Dr. Hallai Róbert képviselő: Egy négyszögről van szó. Egy rövid körrel meg lehetne oldani
problémát. Egyirányúsítani kellene a Sóház utcától felfelé. Sokkal egyszerűbb lenne, lehetne rendesen
parkolni. Nagy városokban meg tudják oldani, akkor ebben a kisvárosban is.
Horváth Zsolt polgármester: Javasolta, döntsenek most az első ütemről
Jákli János képviselő: Döntsenek most a felfestésről, és indítványozta, hogy egy negyed év után
térjenek vissza rá, hogy jó döntést hoztak-e?
Széles János képviselő távozott az ülésről, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
Takács Zoltán képviselő: Próbáljuk meg az egyirányúsítást és meglátjuk, hogy működik.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot Jákli János
által tett módosító javaslattal egyetemben.
A Képviselő-testület 5 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

55/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a határozat
mellékletét képező parkoló kijelöléséről készített burkolatjel festési és forgalomszervezési
terv alapján módosítja a Rákóczi u. - Jókai u. illetve a kapcsolódó csomópontok forgalmi
rendjét. A burkolatjel festési munkák elvégzésére és a KRESZ táblák kihelyezésére biztosítja
a 2014. évi költségvetés terhére a bruttó 570.000,- Ft-ot.
A Képviselő-testület a megváltoztatott forgalmi rendet a 2014. júniusi Képviselő-testületi
ülésén felülvizsgálja.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. április 15. (időjárás függvényében)
17. Dunaföldvár, Sas u. felújítási engedélyezési terveinek benyújtása hatósági engedély
megszerzése céljából
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi B., Városfejlesztési B.
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, a
Pénzügyi Bizottság mérlegelte, hogy a 2014-2020-as uniós pályázati ciklusban talán várható egy út
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korszerűsítési pályázat és a kész tervek alapján talán lenne esélyünk arra, hogy az utat korszerűsítsük,
egy nagy teherbírású úttá alakítsuk. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

56/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy további
felhasználásra térítésmentesen átveszi a Cargill Zrt.-től a bioetanol üzem útjától a Cargill Zrt.
telepéig tartó útszakasz útépítési és csapadékvíz- elvezetés vízjogi engedélyezési terveit.
Biztosítja a tervek felülvizsgálatára és az útépítési és vízjogi engedélyek megszerzéséhez
szükséges 2,6 millió forintot a 2014. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szükséges okiratok aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
18. Meiszter Miklósné Dunaföldvár, Búzavirág u. 53. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B., Mezőgazdasági B.,
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolta a felajánlott
ingatlan megvásárlását 500 e Ft-ért.
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen és 1 tartózkodás
mellett javasolta, hogy 500 e Ft-ért vásárolja meg az ingatlant az önkormányzat.
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolta a felajánlott
ingatlan megvásárlását. A bizottsági ülésen felmerült, hogy ez a terület parkolásra nem alkalmas,
mivel mély homok. Az elsődleges szempont a vásár üzemeltetés.
Horváth Zsolt polgármester: Az Anna hegy laza szerkezetű homokos területen fekszik. Ez a
felajánlott terület el van vetve. Dimbes-dombos az ingatlan. Ha esik az eső, akkor áll a víz rajta, nem
lehet parkolni. A parkolási rend megszervezése és kivitelezése plusz 4 fő létszámot igényelne, ha úgy
döntenénk, hogy megvásároljuk.
Nem javasolja a terület megvásárlását.
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Az ár tekintetében egyeztetett a tulajdonossal, aki 600 e Ft-ra
engedte le az árat. További árengedményt nem kíván adni.
A parkolónak történő alakításhoz kőzúzalékkal kellene leteríteni a területet.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „B” változatát.
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A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

57/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Meiszter Miklósné
7020 Dunaföldvár, Búzavirág u. 53. szám alatti lakos ingatlan felajánlási kérelmét és úgy
döntött, hogy nem vásárolja meg a dunaföldvári 6943/1 hrsz-ú, 5589 m2 területű, 8,27 AK
értékű és a dunaföldvári 6943/2 hrsz-ú, 2110 m2 területű, 6,22 AK értékű földterületeket.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

19. Javaslat „Az év Tolna Megyei Újságírója” díjra
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Biz.
Írásos anyag csatolva.
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Elmondta, a bizottság nem tett
javaslatot a díjra.
A díjra javaslat a Képviselő-testület részéről sem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a
határozatot.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester nem szavazott a kérdésről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

58/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tolna
Megyei Önkormányzat felkérésére „Az Év Tolna Megyei Újságírója” díjra nem tesz
javaslatot.
Határidő: 2014. március 05.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

20. A „Dunaföldvár-játszótéri eszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztett anyagot.
Tóth István képviselő: Az anyagot átnézve megállapítható, hogy hasonló paraméterű játékokat adtak
be. Az volt pl. kizáró ok, hogy egy homokozó 27 cm. vagy 32 cm magas.
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Lajkó Andor műszaki irodavezető: Az első kiírásnál miliméterben volt meghatározva minden
méret. Majdnem minden pályázó eltért ettől. Egy közbeszerzési eljárásnál nem térhettek el a műszaki
tartalomtól, ezért lett eredménytelen a pályázat az első körben. A következő kiírásban „tól-ig” határt
szeretnének meghatározni, úgy írják ki a pályázatot.
Horváth Zsolt polgármester ismertette a határozatot, és megszavaztatta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

59/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Játszótéri eszközök telepítése” JETA42-2013 pályázat árubeszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról
készített értékelést megtárgyalta és az értékelési eljárás eredményeként az alábbi eredményt állapította
meg:
Az ajánlatkérő Dunaföldvár Város Önkormányzata részéről indított „Dunaföldvár – játszótéri
eszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 76.§ (1) bekezdés
b) pontja értelmében.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert új eljárás megindítására a Kbt. 122/A § szerinti
hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárásra vonatkozóan.
Az ajánlattételre meghívottak:
1.
2.
3.
4.

Barka-Kert Kft. 7020 Dunaföldvár, Tavasz u. 8.
Bonax Bt. 6300 Kalocsa, Szabó József u. 51.
Baranyi Kert Kft. 6000 Kecskemét, Rezeda u. 61.
Haász Kft. 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87.

Adott tárgyú korábbi 2/2014(I.15.) KT határozatában foglaltak egyéb pontjai továbbra is érvényben
maradnak.
Határidő: eljárás megindítására 2014. március 15.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

21. Megállapodás az Országos Mentőszolgálattal
rendezvénysorozatának egészségügyi biztosítására
Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Dunaföldvár

város

2014.

évi

Írásos ajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Időközben megérkezett az ülés elején már jelzett árajánlat az Országos
Mentőszolgálat Dél-Dunántúli Mentőszervezetétől.
Ismertette az ajánlatot.
Javasolta, hogy - a tavalyi évhez hasonlóan - ennek megfelelően kössenek megállapodást 690.954.Ft. áron a rendezvények egészségügyi biztosítására.
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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60/2014.(III.04.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Mentőszolgálat
(1055 Budapest, V. Markó u. 22.) által megküldött pályázati ajánlatban foglalt 690.954,- Ft
összesített árajánlatot elfogadja és az alábbi rendezvények egészségügyi biztosítására köt
szerződést:
1.) 2014. évi Országos állat- és kirakodóvásár:
- március 16.
- április 20.
- május 18.
- június 15.
- július 20.
- augusztus 17.
- szeptember 21.
- október 19.
- november 16.
2.) 2014. május 1. – Majális
3.) 2014. szeptember 26-28. – Szüreti Fesztivál
4.) 2014. augusztus 20. – Szent István Napi Vigasság
5.) Betyárnap (A rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerül rögzítésre)
6.) Sárgagödör gyermeknap (A rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerül
rögzítésre)
Dunaföldvár Város Önkormányzata egyedi szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal,
melynek aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2014. március 10. a szerződés megkötésére
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
22. Egyebek
► Jákli Viktor képviselő: A 20. sz. napirendi pontnál már szó volt a játszóterekről. Az
Ifjúság téren megvalósult játszóteret nagy részben a Kerti Játék Kft. valósította meg. Széles
Mária, a lakóközösség képviselője jelezte felé, hogy van olyan része a játszótérnek,
nevezetesen a babaház, melyet a Kft. ezidáig nem valósított meg, annak ellenére, hogy az
részükre az kifizetésre került.
Horváth Zsolt polgármester: E játszótér beruházása 3 finanszírozásból jött létre, az
önkormányzat, a lakók és a Dunaföldvári Takarékszövetkezet pénzéből. A pénzeszközöket
átadták a szervezőknek, azzal a kikötéssel, csak olyan játékokat lehet elhelyezni, melyek a
jelen jogszabályoknak megfelelnek. Hogy a cégnek még van elszámolási vitája, arról eddig
nem tudott. A lakóközösség vállalta a játszótér létesítésének szervezését, johiszeműen jártak
el. Jöjjenek be és beszéljék meg, hogy mi történt.
Felénk eddig még nem jelezte senki ezt problémát.
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Jákli János képviselő. Ha ez igaz, akkor presztízst gyakorolna erre a cégre, és nem hívná meg
a meghívásos pályázatra.
►Takács Zoltán képviselő: A mai ülésen szavaztak a szavazatszámláló bizottsági tagok és
póttagok megválasztásáról, mely a jegyző indítványa alapján készült. Nehezményezte, hogy a
bizottságokban minden jobboldali személy póttagként került a bizottságba.
Szóvá tette azt is, hogy a Hunyadi parki szavazókörben a város több utcájában laknak a
bizottsági tagok, csak egy személy lakik a Hunyadi parkban. Ő a Hunyadi parkban lakókból
állította volna össze ezt a szavazóköri bizottságot.
Ne aggódjanak a választópolgárok, minden szavazókőrbe 2 fő FIDESZ-es jelöltet fog ültetni a
törvény adta lehetőségek mellett.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Takács Zoltán képviselő állítását visszautasítja.
Fogalma sincs arról, hogy melyik szavazatszámláló bizottsági tag jobb oldali vagy baloldali.
A Hunyadi téri szavazóköri tagok lakcímével kapcsolatban megjegyezte, összesen a 9
szavazókörben egy fő lakik csak a Hunyadi téren a bizottsági tagok közül. Hogyan osztott
volna be több Hunyadi téren lakó embert a Hunyadi parki szavazókörbe?
Takács Zoltán képviselő: A Jegyző asszony válaszát nem fogadta el.
Horváth Zsolt polgármester ezt a vitát lezárta.
►Kiss Lajos Csaba képviselő: Az Oktatási-Szociális Bizottság saját hatáskörben a 2014.
február 24-ei zárt ülésén döntött a lakásbérbeadási névjegyzékről. Az új listát az érintettek
megtekinthetik dr. Révész Judit aljegyzőnél.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester az ülést 17,45
órakor bezárta.

k.m.f.

Horváth Zsolt
Polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Jákli Viktor képviselő

