
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 658-14/2014.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án  
(Szerdán ) 15,25 órakor megtartott  rendkívüli nyilvános   üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme 
 
Jelen vannak: 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Dr. Hallai Róbert képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Takács Zoltán  képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen volt még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Dr. Süveges Árpádné megállapította, hogy a rendkívüli ülés határozatképes. 
Jelen van 6 fő képviselő és az alpolgármester.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Elmondta, a mai 14 órakor kezdődő rendkívüli 
nyilvános ülésen jelezte, hogy amint ideér Holler Ferenc az Holler UFC elnöke meghallgatják 
elképzeléseit a Dunaföldváron létesítendő új tornacsarnok ügyében.  
Elmondta, jelen ülés előtt Holler Ferenc és Orova Tamás és  a Képviselő-testület részletesen 
megvitatta az új tornacsarnok létesítésére vonatkozó fontos kérdéseket, a két lehetséges 
helyszín előnyeit, hátrányait.  
Kérte hozza meg a Képviselő-testület döntését e rendkívüli ülés keretében  a területre 
vonatkozóan, hogy a pályázathoz szükséges tanulmányterv kialakítását elkezdhesse a tervező 
csapat. A pályázatot 2014. április 28-ig kell benyújtaniuk, ezért szükséges a sürgősen a döntés 
meghozatala.  
A napirend címe: Új tornacsarnok létesítéséhez építési telek biztosítása 
Ismertette az előterjesztést. 
A jegyzőkönyv vezetése felkérte Barina Gyulánét, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Takács 
Zoltán képviselőt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés alábbi napirendjét, 
valamint a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot. 
 

1. Új tornacsarnok létesítéséhez építési telek biztosítása 
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester  
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N a p i r e n d i   p o n t   t á r g y a l á s a 

 
 

1. Új tornacsarnok létesítéséhez építési telek biztosítása 
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen felmerült a 
tornacsarnok építésének gondolata, de úgy látták, hogy kevés az információnk, hogy e 
témában megalapozott döntést tudjunk hozni, ezért került sor az ülés előtt egy közös 
megbeszélésre az UFC képviselői és a Képviselő-testület között.  
Ismertette az előterjesztésben leírtakat.  
 
Jákli János képviselő: A Pénzügyi Bizottság a sportcsarnok pályázathoz a Penny Market 
melletti területet javasolja kijelölni. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Támogatta a csarnok építésével kapcsolatos pályázat 
benyújtásához az elvi hozzájárulás megadását. Már 20 éve arról beszélünk, miért nincs 
Dunaföldváron egy rendes csarnok, melynek vonzereje van. Többféle szempontból szükséges 
lenne ennek megépítése. Kiemelte az iskolában a tornaórák számának megemelkedését, amik 
feltöltik a jelenleg üzemelő csarnokokat. Felfejlődőben van egy asztali tenisz szakosztály, de 
helyhiány miatt egyenlőre még nem tudnak indulni.  
Az tény, hogy későn szerzett tudomást  a Képviselő-testület erről, de ezt most meg kell 
oldanunk, mert a pályázatot április 28-ig be kell adnia az UFC-nek. A testületi ülésig nem 
lehet várni a döntéssel.  
 
Megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot: 

 
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Holler 
Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club által benyújtandó multifunkciós csarnok pályázatához 
elvi hozzájárulását adja és a nyertes pályázathoz biztosítja a szükséges építési telket, melynek 
helyszínéül a Dunaföldvár, 6-os számú főközlekedési út és a Penny Market melletti területet 
jelöli ki. 
 
A kijelölt építési terület helyrajzi számai:  
 
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,1768, 

1769,1770,1771,1772,1773, 

1774, 1775/1, 1776,1777, 1779, 1780/1, 1787/2, 1788,1789, 1790, 1791, 1713, 1714, 1715, 

1716, 1717, 1718, 1719,1720, 1721,1722, 1723,1724, 1809, 1816/4.” 
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
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87/2014.(IV.23.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Holler 
Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club által benyújtandó multifunkciós csarnok pályázatához 
elvi hozzájárulását adja és a nyertes pályázathoz biztosítja a szükséges építési telket, melynek 
helyszínéül a Dunaföldvár, 6-os számú főközlekedési út és a Penny Market melletti területet 
jelöli ki. 
 
A kijelölt építési terület helyrajzi számai:  
 
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,1768, 

1769,1770,1771,1772,1773, 

1774, 1775/1, 1776,1777, 1779, 1780/1, 1787/2, 1788,1789, 1790, 1791, 1713, 1714, 1715, 

1716, 1717, 1718, 1719,1720, 1721,1722, 1723,1724, 1809, 1816/4. 
 
Határidő: A Club értesítésére: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester a 
rendkívüli   ülést 15,34  órakor bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

                         Dr. Süveges Árpádné                                    Bárdos Lászlóné dr.  
                           alpolgármester        címzetes főjegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:   Takács Zoltán képviselő 
 


