
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 658-9/2014.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március  25-én   
(Kedden) 14:00 órakor megtartott  rendkívüli   üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme 
 
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 polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné titkársági ügyintézőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Tóth István képviselőt. 
A napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:  
- Egyebekben: közterületi parkfenntartáshoz 3 fő fűnyíró  felvételének engedélyezése, 
- 2014. évi szúnyog irtásra pályázat kiírása,  
- Tegnap megérkezett a DIT Nonprofit Kft. f.a. peres ügyében az ítélet. Vegyék fel zárt ülésre 
ezt a témát. 
Takács Zoltán képviselő: a helyi járatos busz menetrendjének módosítására kíván javaslatot 
tenni.  
A Kossuth L. utcán elhelyezett forgalomlassító berendezés ügyéről is beszéljenek az 
„egyebek”-ben. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az ülés alábbi napirendjét: 
 

1. Döntés a Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása tárgyában benyújtott 
tervezési ajánlatokról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Döntés pályázat benyújtásáról a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvány meghirdetésében a 2014. évi I. pályázati fordulóra „az 
életminőséget javító beruházások” című pályázati ablakra (Duna parti park) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
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3. Döntés pályázat benyújtásáról a NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és  
Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. által kiírt HU07PA16-A2-2013. 
kódszámú Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedésre 
(Tájház) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
4. Döntés a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában beérkezett ajánlatokról 

Horváth Zsolt polgármester 
 

5. Döntés a DUNAVÍZ Kft. végelszámolással, jogutód nélkül történő 
megszüntetéséről 2014.szeptember 1-ei fordulónappal 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
6. Dunaföldvár város közigazgatási területén úttervezési szerződés módosítása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

7. Dunaföldvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő vízfolyás átadása 
üzemeltetésre 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
8. Levendula Művészeti Egyesület kérelme telephely és haszonkölcsön szerződés 

létesítésére 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
9. Döntés Limes Világörökség programban való részvételről 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

10. Tájékoztató a helyi adó és magántulajdonú külterületi utak témában 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
11. Radovics Milos 2014. május 24-ére tervezett zenés rendezvény megtartásához 

a várudvar bérlésére vonatkozó kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
12. Egyebek 

- 3 fő fűnyíró személy alkalmazása 
- 2014 évi szúnyogirtás  
- a helyi járatos busz menetrendjének módosítására 
- A Kossuth L. utcán elhelyezett forgalomlassító berendezés ügye  

 
Zárt ülésen:  
 

1. DIT Nonprofit Kft. „f.a.” peres ügyével kapcsolatos döntés meghozatala 
      Horváth Zsolt polgármester 

 
2.  Egyebek 
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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. Döntés a Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása tárgyában benyújtott 
tervezési ajánlatokról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Tóth István képviselő: A lakosságnak aggálya van azzal kapcsolatban, hogy az 56-os 
emlékmű nem biztos, hogy egy helyen kell, hogy legyen a szovjet hősi emlékművel. Mielőtt 
bármit tesznek, át kellene ezt  gondolni. A tervezés az irányba orientálódjon, hogy ez is 
figyelembe legyen véve. Legyen olyan tervezési koncepció, hogy a Duna parton legyen az 56-
os emlékmű és legyen olyan is, hogy ne legyen ott.  
 
Takács Zoltán képviselő: Az I. világháborús  emlékműnél  figyelembe kell  venni, hogy a 
tégla alapzat elrohadt. 
 
Horváth Zsolt polgármester: az egész szobor leemelésre kerül, el lesz szállítva, úgy lesz 
felújítva. Az  alap teljesen vissza lesz bontva.  
 
Az előterjesztés vonatkozásában módosító javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester 
megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

61/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Beszédes József Híd, 
Hősök tere utca, kemping, strandfürdő valamint a Duna által határolt telektömbre vonatkozó 
környezetrendezési és kiegészítő tervek készítése érdekében beérkezett árajánlatok értékelése 
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát. 
 
Ajánlattevő: S-TÉR Kft. 1091 Budapest, Üllői út 5. III./23.  
Ajánlati ár: 1.950.000 Ft + ÁFA 
 
A tervezés költségét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére 
biztosítja.  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: szerződés megkötése 2014. március 31-ig 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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2. Döntés pályázat benyújtásáról a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány meghirdetésében a 2014. évi I. pályázati fordulóra „az 
életminőséget javító beruházások” című pályázati ablakra (Duna parti park) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Tóth István képviselő: Úgy tudja, hogy az öntöző rendszer készen van a Duna parton. Örül, 
ha elkészül a park. Az ő gyerekkorában szép volt ez a rész, rózsák voltak, nagyon sok ember 
járt oda sétálni. A sétány minden nap össze volt gereblyézve.  
Igény már, hogy ez a környezet rendezett, szép legyen.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Kertészeti szakember segítségét kellene igénybe 
venni a növények telepítése vonatkozásában és fel kellene venni egy embert, aki állandóan ott 
lenne.   
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Szeretné, ha megnéznék a terveket a döntés előtt.  
 
Jákli János képviselő: Ne kapkodjanak, ha elkészülnek a tervek azt nem kellene a város 
lakosságával megismertetni? Mondja el a lakosság is a véleményét, utána pályázzanak.  
Egyenlőre csak a tervezést tudja támogatni. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Ha 24-éig nem pályázunk, akkor az I. fordulót 
elveszítettük. Nem szabad kihagyni ezt a pályázatot.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A látványtervet 20-ára össze tudják rakni. Ha nem pályázunk, 
akkor a lehetőség sem lesz meg, hogy kezdjünk valamit a Duna parttal.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
Szavazott: 8 fő képviselő és a polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:  
 

62/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2014. évi I. forduló pályázati 
felhívására az „Életminőséget javító beruházásokhoz” című pályázati ablakra. 
 
2. A fejlesztés tárgya: Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása  
 
3. A fejlesztés helyszínei: 176 hrsz. 

4. A beruházás összköltsége: 46 000 000 Ft. 
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5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 29 900 000,- forintos támogatást 
igényel, melyhez a szükséges 16 100 000,- forintos önrészt biztosítja a 2014. évi 
költségvetése terhére.   

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

Határidő: a pályázat beadási határideje 2014. április 24.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

3. Döntés pályázat benyújtásáról a NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és  
Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. által kiírt HU07PA16-A2-2013. 
kódszámú Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedésre 
(Tájház) 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.  
 
Kovács Anikó közbeszerzési referens ismertette az előterjesztést.  
A pályázat csak átalakítást, tartalom fejlesztést enged meg, új tájház építését nem.  
A tervek elkészítéséről most kell dönteni. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Csillagokat látott az összegektől, amikor meglátta.  
Ez nem egy barokk kastély, hogy ennyit kellene költeni rá. Irreálisak az árak.  
 
Tóth István képviselő: Szerinte is irreálisak az árak, de a természeti örökség védelmében 
szükséges a tájház felújítása. 
Kisebb településeknek is vannak gyönyörűen felújított tájházai.  
 
Kovács Anikó közbeszerzési referens Mindenütt a maximális árak vannak feltüntetve. 
 
Széles János képviselő: Beszélhetnek róla órákig, hogy hogyan miből és miért csinálják. 
Döntsenek pályázzunk vagy sem.  
 
Jákli Viktor képviselő: Adnak 95 % támogatást, nem kérdés, hogy pályázzunk-e? 
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatokat. 
 
Szavazott: 8 fő képviselő és a polgármester. 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:  

63/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és 
Forráskoordinációs Ügynökség Zrt., mint a Norvég Alap és az EGT Alap Végrehajtó 
Ügynöksége által kiírt Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása programban 
a HU07PA16-A2-2013 kódszámú Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. 
intézkedésre benyújtandó pályázat előkészítési feladatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi 
megbízásokat hagyja jóvá.  
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Pályázat készítés megbízási díja:  
Fix díj: 100 000 Ft + ÁFA 
Sikerdíj: elnyert támogatás 4 % -a + ÁFA, amennyiben a vállalkozás a megvalósítás során 
további megbízást elnyer, úgy a sikerdíj összege beszámításra kerül azon feladatok megbízási 
díjába. (Pl. projekt menedzsment tevékenység) 
Megbízott: Magistratum-S Stúdió Kft. 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4. 
 
Engedélyezési tervdokumentáció készítési díja:  
Fix díj: 120 000 Ft + ÁFA 
Megbízott: TERV-ELEK Kft. 7020 Dunaföldvár, Templom u. 43.  
 
Esetleges kiegészítő szakági és szakhatósági díjak keretösszege: 120 ezer Ft + ÁFA 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések megkötésére.  
 
Határidő: 2014. március 31.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
És 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal  3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

64/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az NFFKÜ – Nemzetközi 
Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt., mint a Norvég Alap és az EGT Alap 
Végrehajtó Ügynöksége által kiírt Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása 
programban a HU07PA16-A2-2013 kódszámú Vidéki kulturális és természeti örökség 
megőrzése c. intézkedésre. 
 

2. A projekt címe: „Tájház kialakítása a hagyományos tárgyi kultúra és a népi építészet 
megőrzése céljából Dunaföldváron” 
3. A projekt megvalósítási helyszíne: 7020 Dunaföldvár, Attila u. 19. 1486 hrsz. 
4. A projekt elszámolható összköltsége: 65 000 000 Ft. 

5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 61 750 000,- forintos támogatást 
igényel, melyhez a szükséges 5 %-os önrészt biztosítja. A 2014. évi költségvetése terhére 
3 250 000,- forintot elkülönít az adott célra.   
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 
Határidő: a pályázat beadási határideje 2014. május 21.   
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

4. Döntés a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában beérkezett ajánlatokról 
Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
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Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Tóth István képviselő: Miért annak a cégnek a pályázatát látjuk, amely nem is szerepel az 
összevetésben? Miért nem a nyertes pályázat paraméterei szerepelnek az előterjesztésben?  
Írjanak ki olyan pályázatot, ami korrekt.  
 
Takács Zoltán képviselő: Nem mindegy milyen kamerákat veszünk, az egyik fajta 10 
millióért  használhatatlan rendszer, ahol szétesik a kép, a másik ajánlatban szereplő 
rendszernél még a szem színe is látszik.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Ha nem döntünk akkor a 6 millió forint pályázati forrás 
elveszik.  
 
Széles János képviselő: Függetlenül attól, hogy a Testület hogyan dönt, a Polgárőrség a saját 
rendszerét megcsinálja.  
 
Tóth István képviselő: Javasolta, írják ki újra a meghívásos pályázatot. Ez a kiírás legyen 
eredménytelen. Menjünk el Dunavecsére és nézzük meg a kiépített kamerarendszert.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Menjünk el Nagykónyiba is és nézzük meg a kamerarendszert és 
a vizsgálatok eredményét hozzák a Testület elé.  
 
Ismertette és megszavaztatta a határozati javaslatot: 
 
Szavazott: 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
A képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta:  
 

65/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonság javítása érdekében 
térfigyelő kamerarendszert telepítése tárgyában beérkezett ajánlatok értékelése után az alábbi 
döntést hozta: 
 

1) A Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, egyik 
ajánlattevőt sem hirdeti ki nyertesnek.  

2) A Képviselő-testület néhány tagja helyszínen vizsgál meg egy már működő 
kamerarendszert és a vizsgálatok eredményét a Képviselő-testület elé terjeszti. 

 
Határidő:  a vizsgálatokra 2013.03.31.  

a KT elé terjesztésre április havi KT ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

5. Döntés a DUNAVÍZ Kft. végelszámolással, jogutód nélkül történő 
megszüntetéséről 2014.szeptember 1-ei fordulónappal 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását 
indítványozta.  
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a 
határozati javaslatot:  
 
Szavazatott: 8 fő képviselő és a polgármester. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

66/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 250/2013.(X.29.) KT 
határozatának 1. pontját az alábbira módosítja: 
„ 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavíz Kft. 100 
%-os tulajdonosa a társaságát 2014. szeptember 1-i fordulónappal végelszámolással 
jogutód nélkül megszünteti, hivatkozással arra, hogy a Képviselő-testület a 63/2013. 
(III. 26.) KT. határozata alapján a Vízgazdálkodásról szóló 2011. évi CCIX tv., és 
annak végrehajtási rendeletei okán a Dunavíz Kft. társasági szerződésben 
meghatározott feladata 2013. június 30-al megszűnt. „ 

 
A képviselő-testület adott tárgyban hozott 314/2013. (XII.17.) KT határozatát hatályon kívül 
helyezi.  
 
Határidő:  a végelszámoló értesítésére 2014. március 31.  

a 2013. évi mérleg elkészítésére 2014. április 30. 
a 2014. évi záró mérleg elkészítésére 2014. szeptember 5. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester, Varga Lajos végelszámoló  
 
 
 

6. Dunaföldvár város közigazgatási területén úttervezési szerződés módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor műszak irodavezető ismertette az előterjesztést.  
 
Takács Zoltán képviselő: Hogyan lesz út a Közép Homokerdőben? Ki rakta oda a 
villanyoszlopokat? Ha nincs 4 méternyi útnak hely, akkor legyen 3,5 méter az út. 
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: A közterület szélessége 4 méter, hiába akarunk utat, a 
közlekedési hatóság nem ad rá engedélyt. 10 méter a minimális szabályozási szélesség a 
közterületen. 3 métert ki kellene sajátítania az önkormányzatnak, hogy egy utat 
elhelyezhessen. Nem tudják megoldani a csapadékvíz elvezetést sem.  
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Tóth István képviselő: Az nem lenne megoldás, ha a lakók hozzájárulnak azzal, hogy 
kisajátításba odaadják azt a 3 métert? 
 
Jákli János képviselő: Tudja, hogy rossz az út, de véleménye szerint nem szabad erre az útra 
az engedélyezésre annyit rákölteni. Kátyúzzák be.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyező: Ez az egész  a hitelbe be van tervezve? Mert hitelt 
nem vehetünk fel, saját költségünkre tudnánk csak megcsinálni.  
 
Jákli János képviselő: Ha akarunk a lakókon segíteni akkor felszórjuk kővel és 
belehengerezzük. 
 
Jákli Viktor képviselő: Az Alsó Révben a hadi úton a  kombájn nem tudott lemenni, olyan 
keskeny, mert beszántották az ingatlan tulajdonosok. 
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Itt nem tudunk mit tenni, mert nem a miénk az út.  
 
Az előterjesztés szerinti határozati javaslat vonatkozásában módosító indítvány nem volt. 
Horváth Zsolt megszavaztatta a javaslatot. 
Szavazott 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

67/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy módosítja a 
Placc Kft-vel 2014. február 3-án megkötött 1059/2014 iktatószámú tervezői szerződést oly 
módon, hogy az Alsó Homokerdő utca és az Alsó Bölcske utca tervei helyett az Attila utca 
(265 m) és az Alsó Bölcske utca és a Felső Bölcske utca közötti temetőhöz vezető útszakaszra 
(120 m) és az Aradi közre (370 m) vonatkozó felújítási tervek készüljenek el.  
A képviselő-testület a tervezési feladat műszaki tartalmának növekedése miatt a 23/2014 
(I.28.) KT számú határozat szerinti összeg felett bruttó 100 ezer forint fedezetet biztosít a 
szerződéses összeg módosítására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosításának 
aláírására.  
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2014. március 31. 
 
 

7. Dunaföldvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő vízfolyás átadása 
üzemeltetésre 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor műszak irodavezető ismertette az előterjesztést.  
 
Jákli Viktor képviselő: Nem a paksi vízitársulásnak kellene átadni ezt a vízfolyást?   
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Szerinte  ha a vízitársulatok nem kapnak állami 
forrást, akkor miből fogják kitisztíttatni? 
   
Tóth István képviselő: Eddig is volt gondunk a kanális árok vízfolyásával, adjuk át 
üzemeltetésre.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Azt lehetne rögzíteni a határozatban  hogy a 
Képviselő-testület az üzemeltetési szerződés tervezetének ismeretében fenntartja magának a 
jogot, hogy a döntését felülvizsgálja. Ha a Testületnek nem tetszik a szerződés tervezet, akkor 
újra napirendre tűzheti.  
 
Széles János képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a határozatot, mely kiegészül az alábbi mondattal: 
„A Képviselő-testület az üzemeltetési szerződés tervezetének ismeretében fenntartja magának 
a jogot, hogy a döntését felülvizsgálja.” 
Megszavaztatta ezt a javaslatot. 
Szavazott 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

68/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában 
lévő dunaföldvári 4155 hrsz-ú un. Kanális árok vízfolyást a Vízgazdálkodásról szóló 1995.évi 
LVII. Törvény 45/D §-ában kapott felhatalmazás alapján felajánlja ellenérték nélkül 
üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek (Közép-
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.). 
 
A Képviselő-testület az üzemeltetési szerződés tervezetének ismeretében fenntartja magának a 
jogot, hogy a döntését felülvizsgálja.  
 
Határidő: a továbbításra azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
  
Széles János képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester.  
 
 
 

8. Levendula Művészeti Egyesület kérelme telephely és haszonkölcsön szerződés 
létesítésére 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Ismertette az előterjesztést.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot.  
 
Szavazott 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

69/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levendula Alapfokú Művészeti 
Iskola (7020 Dunaföldvár, Közép-Homokerdő u. 5. Nyilvántartási szám: 1263 Szekszárdi 
Törvényszék képviseli: Erdélyi Antal) telephely létesítési és haszonkölcsön-szerződés 
létesítése iránti kérelmét a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésben foglaltak 
szerint elfogadja.  
 
Engedélyezi, hogy Horváth Zsolt polgármester a haszonkölcsön-szerződést aláírja. 
 
Határidő:  2014. 04.15. szerződés megkötésére 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

9. Döntés Limes Világörökség programban való részvételről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Jákli Viktor képviselő: Fákat sem ültetnek a Limes nyomvonalára? Azért szavaztuk meg 
még 2010. évben, hogy fák legyenek a nyomvonalon.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavazatta a határozati javaslat „B” változatát.  
Szavazott 8 fő és a polgármester. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

70/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar 
Limes Szövetség, mint a Dunamenti nemzetközi UNESCO Világörökség „Római birodalom 
határai” programjában Dunaföldvár városa részt kíván venni.  
A Képviselő- testület a tárgyban hozott 305/2010.(XII.21.) KT határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 

10. Tájékoztató a helyi adó és magántulajdonú külterületi utak témában 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. Felkérte Ocsovai Jánosnét az adóiroda 
vezetőjét mondja el, hogyan jutottak ide az üggyel.  
 
Ocsovai Jánosné vezető főtanácsos: Elmondta, a 2012-es telekfogalom kibővítésekor került 
bele a rendeletbe, hogy a külterületi nem termőföld területek is adótárggyá váltak a 
kommunális adó vonatkozásában. A termőföld az, ami művelési ággal van bejegyezve a 
földhivatalnál. A magánútnak nincs művelési ága, emiatt került bele ebbe a kategóriába. A 
telek fogalma,  beépítetlen földrészlet. Nem az önkormányzat hozta ezt a szituációt, ez része a 
törvénynek. Azt tudjuk tenni, hogy az őszi rendelet módosításnál 2015. január 01-jétől 
mentesítjük a külterületi magánutakat, azzal az indokkal, hogy a mezőgazdasági művelést 
ellehetetlenítené, ha esetleg beszántják a magánutat.  
 
Széles János képviselő: Nem mi hoztuk ezt a törvényt, hanem a Kormány, oda kellene szólni. 
 
Jákli János képviselő: Van arra is példa, hogy megörököltek  öten egy fél hektárnyi területet, 
és mindegyikükre kivetetésre került a kommunális adó a rendelet alapján. Ezt is 
nehezményezik az állampolgárok. 
  
Jákli Viktor képviselő: A kommunális adót miért szedi a város? A gazdák sokszor nem 
tudják mit és miért  kell fizetniük.  
Elő kellene venni a tavaly ősszel előterjesztésre került Takács Zoltán képviselő és az általa írt 
eredeti javaslatot.  
 
Széles János képviselő: Ő már semmin nem csodálkozik. A hadi útnál van olyan eset, hogy 
az út egy részre egy budapesti lakosé.  
 
Ocsovai Jánosné vezető főtanácsos, adóiroda: Májusra talán beindul a falugazdász 
szolgálat, akkortól is lehet hozni az igazolásokat. Az igazolást hozhatják a gazdák a 
mezőgazdasági idény végéig. Nemcsak az őstermelő hozhat igazolást.  
A következő évtől már nem kell igazolás. Minden meg lesz oldva.  
 
Jákli Viktor képviselő kiment az ülésről, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, az adórendeletünk módosítása 2 fordulós. Javasolta, 
most hozzanak arról döntést, hogy 2014. novemberében tartandó Képviselő-testületi ülésre 
készítse el a Hivatal az adórendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. Ez a mai döntés 
lenne az első forduló a kérdésben.  
Az alábbi határozat elfogadását javasolta: 
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.) önkormányzati rendeletének telkek adóztatására 
vonatkozó szabályozását felül kívánja vizsgálni.  
  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2014. novemberében megtartandó Képviselő-testületi ülésre készítse 
elő a rendelet módosítását.  
 
Határidő: 2014. novemberi Kt. ülés 
Felelős: Az előterjesztés elkészítéséért Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző”   
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Megszavaztatta ezt a javaslatot. 
Szavazott 7 fő képviselő és a polgármester(Jákli Viktor képviselő nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

71/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
helyi adókról szóló 14/1995.(VII.01.)önkormányzati rendeletének telkek adóztatására 
vonatkozó szabályozását felül kívánja vizsgálni.  
  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2014. novemberében megtartandó Képviselő-testületi ülésre készítse 
elő a rendelet módosítását.  
 
Határidő: 2014. novemberi Kt. ülés 
Felelős: Az előterjesztés elkészítéséért Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 

11. Radovics Milos 2014. május 24-ére tervezett zenés rendezvény megtartásához 
a várudvar bérlésére vonatkozó kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérelmet.  
 
Tóth István képviselő: Véleménye szerint inkább egy regionális fesztivált hozzanak 
Dunaföldvárra. Meggyőződése az nem ártana annyit a városnak, mint ez a rendezvény.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Elmondta, állampolgárokat meghallgatva 
feltételezhető, hogy ezen a rendezvényen drogfogyasztás és árusítás folyik. Véleménye szerint 
egy felelős szülő azon van, hogy ezektől a negatív dolgoktól megóvja a gyerekét és nem 
tálcán kínálja a lehetőséget.  
Az egészségügyi határérték felett volt ezeken  a rendezvényeneken a zajhatás.  
Az Önkormányzat nem szervez egyetlen olyan rendezvényt sem, ami reggel 5-ig tart.  
Ez a 150 ezer forint bevétel megéri nekünk?  
A környékbeli településekről is sokan jönnek a rendezvényre. Végig dobálják üvegekkel, 
zacskókkal a Templom utcát.  
Addig amíg Magyarországon nem legális a drogkereskedelem, addig az önkormányzatnak 
nem kell támogatni olyan lehetőséget, melyen a gyerekek ilyen szinten részt vehetnek.  
A gyerekek mindent kipróbálnak, amit nem lehet. A szülő felelőssége, hogy mit enged meg 
nekik.  
A „Nyári esték” rendezvénysorozat egyik eseménye ilyen fesztivál jellegű lesz, de nem reggel 
5-ig tartó. Van a fiataloknak is szórakozási lehetőség a  rendezvénytervben.  
 
Takács Zoltán képviselő: Nem drogkereskedésre kértek engedélyt. Attól, hogy egy-két 
ember drogozik még nem kell elvetni az egész rendezvényt.  
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Horváth Zsolt polgármester:  Vannak más események is, ahol összejönnek a fiatalok 
Dunaföldváron, nem kellene minden rendezvényt összemosni a drogozással.  
Azt kell mérlegelnünk, hogy milyen fesztivál jelleget engedünk tavasztól-őszig. 
Hozzájárulunk-e ehhez a kéréshez?  
Szavazzon mindenki belátása szerint.  
 
Visszajött az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
Horváth Zsolt polgármester arról szavaztatta a képviselőket,  ki ért egyet azzal, hogy 
engedélyezzék a rendezvény megtartását.  
Szavazott 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
A szavazás eredménye: 4 igen, 3 nem szavazat 2 tartózkodás.  
 
Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy a szavazásra tett javaslat nem kapta meg 
annak elfogadásához szükséges többségi szavazatot, így a kérelem nem kapott támogatást. 
Az alábbi döntés született:  
 

72/2014.(III.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Radovics Milos 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 38. szám alatti lakos várudvar bérlésére vonatkozó kérelmet, 
miszerint 2014. május 24-ére zenés rendezvény megtartását tervezi és úgy határozott, hogy a 
rendezvény megtartását nem engedélyezi.  
 
 
Határidő: kérelmező értesítésére 2014. április 02. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
Széles János képviselő távozott az ülésről, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
 
 

12. Egyebek 
- 3 fő fűnyíró munkaerő napi 8 órában történő alkalmazása   

Létszámkeret táblázat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, az iskola jelezte, hogy a  9 fő  közfoglalkoztatott 
személy sikeres vizsgát tett, 24 fő pedig teljesítette a képzési kötelezettségét. A 
közterületeken fognak majd dolgozni. 
Kérte a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 3 fő teljes munkaidős fűnyíró személy 
felvételét, tehát a”Városgazdálkodás” megnevezés alatt található 7 fő teljes munkaidős 
álláshelyet növeljék meg   + 3  álláshellyel.  Ezáltal a „Városgazdálkodás” összes álláshely 7-
ről 10-re növekedne, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat összesen 42 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott engedélyezett létszáma  45 főre változna. 
Az a három személy lenne felvéve, akik tavaly is végezték a fűnyírói feladatokat. 
Kérte támogassák indítványát. 
Megszavaztatta ezt az indítványt. 
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Szavazott: 7 fő képviselő és a polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
73/2014.(III.25.) KT  

h a t á r o z a t 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  áttekintette az önkormányzat 
létszámkeretét és az alábbi döntést hozta: 

2014. április 01-től  2014. november 30-ig a költségvetési rendelet 2.7. sz. mellékletében 
rögzített Dunaföldvár Város Önkormányzata  „Városgazdálkodás” megnevezés alatt található 
7 fő teljes munkaidős álláshelyet növeli  + 3  álláshellyel. Ezáltal a „Városgazdálkodás” 
összes álláshelye 7-ről 10-re növekszik, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat összesen 42 fő 
teljes munkaidőben foglalkoztatott engedélyezett létszám 45 főre változik. 

A létszám- és bérváltozást a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
át kell vezetni a 2.7. számú mellékletében. 

Az ebből eredő 2014. évi bérköltség növekedést a „Városgazdálkodás”  szakfeladat terhére a 
képviselő-testület biztosítja. 

 

Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
► 2014. évi szúnyogirtás  
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a 2014. évi szúnyogirtásra ismét kell kötnünk 
szerződést. 2011. évben kötöttünk a NOXIUS Kft-vel vállalkozási szerződést a légi és földi 
szúnyoggyérítésre, mely munka hatékony volt. Maradjanak ennél a cégnél vagy kérjenek be 
új árajánlatokat?  
 
Tóth István képviselő: Álláspontja szerint, ha tartja magát a 2010-es árakhoz a NOXIUS Kft, 
akkor rendeljük meg tőle, de azért adja be ajánlatát és utána szülessen döntés. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Javasolta, kérjenek be más ajánlatot is és erről döntsenek az 
áprilisi Képviselő-testületi ülésen.  
 
A képviselők egyetértettek azzal, hogy az áprilisi ülésen döntsenek majd a kérdésről.  
 
 
►  A helyi járatos busz menetrendjének módosítására 
 
Horváth Zsolt polgármester: Takács Zoltán és Kiss Lajos képviselők lakossági igényt 
tolmácsolva azt kérték,  vizsgáljuk meg, hogy   a Pentelei utcán jöjjön vissza a délutáni 15,45 
órai  helyi járatos busz, ne a 6-os úton. Több állampolgártól is érkezett erre igény. 
Felkérte a jegyzőt, vizsgálják meg ezt az útvonalat az áprilisi testületi ülésre.  
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►A Kossuth L. utcán elhelyezett forgalomlassító berendezés és városközpont forgalmi 
rendjének  ügye  
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a Kossuth L. utcán elhelyezett forgalomlassító 
berendezést műgyantával felöltjük és ha még mindig probléma van vele, akkor újra a Testület 
elé hozzuk. 
A városközpont forgalmi rendjéről az előterjesztést az áprilisi ülésre elkészítjük és azt az 
Ügyrendi Bizottság elé visszük. 
  
► Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Elhozta és megmutatta  a listát a temetkezési díjak 
újabb várható  emeléséről. Véleménye szerint, hogy ilyen magas a temetési költség semmi 
nem látszik a temetőkön.  
 
Tóth István képviselő: A szerződést felül kellene vizsgálni. Tud más településről, ahol 
lényegesen kevesebb   a temetési költség, mint Dunaföldváron.  
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a rendkívüli 
nyilvános ülést 17,20 órakor bezárta.  
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

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


