
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 658-18/2014.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június  24-én  
(Kedden) 14:00 órakor megtartott  rendkívüli  üléséről. 
 
Az ülés helye: Dunaparti Idegenforgalmi Kft. „Kék Duna” camping fogadóépülete 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Dr. Hallai Róbert 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 5 fő képviselő és a polgármester.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Tóth István   képviselőt.  
Jákli Viktor és Jákli János  képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik.  
Széles János képviselő távolmaradásáról nincs információnk. 
 
Napirendre vonatkozó javaslatok: 
Horváth Zsolt polgármester: Kérte vegyék napirendre a „Holler UFC. fejlesztési támogatási 
kérelme” című, valamint „A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 19. 
számú módosítása hatályba lépésének módosítása” című előterjesztéseket.   
 
Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt.  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az ülés alábbi napirendjét: 
 
 

1. Duna-part fejlesztési koncepció  bemutatása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Pályázat benyújtása a Dél-Dunántúli Operatív Program Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése /DDOP-3.1.1/G-14/ felhívásra 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
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3. Döntés pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-
2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
4. Döntés pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-

2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. 
konstrukcióra 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
5. Döntés a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyban  közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
6. Döntés a „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel 

történő ellátása”” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
7. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) módosítása – 

2014/III. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
8. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014.évi belső ellenőrzési tervének 

módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
9. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlan felújítása miatt a Dunavecsei 

Református Egyházközség bérbeszámítási kérelme 
   Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
10. Dunaföldvári DBM általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és 

Szakiskola Beszédes József Általános Iskolája támogatási kérelme  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
11. Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

12. Dunaföldvári Kertbarát Klub támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

13. Egyebek 
 
● Holler UFC fejlesztési támogatás iránti kérelme  
    Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
● A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 19. számú módosítása 
hatályba lépésének módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
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Zárt ülésen:  
 

1. A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola - Magyar László Gimnázium és Szakiskolája 
tagintézmény-vezetői álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Tájékoztató a Szekszárdi Törvényszék előtt 13.G.40.070/2012. számon 

folyamatban lévő a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Kft. „fa” felperes által Dunaföldvár Város Önkormányzata alperes ellen indított 
perrel kapcsolatban 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
3. Egyebek 

 
 

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. Duna-part fejlesztési koncepció  bemutatása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Kiviteli terv a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester megkérte a S-TÉR Kft. tervezőit ismertessék a Dunaföldvár, 
Hősök tere park fejlesztési koncepcióját.  
 
Kaposi Nóra tervező: Elmondta, Idén márciusban kapott megbízást a cégük a kegyeleti park 
kivitelei terveinek elkészítésére, amivel  az Önkormányzat pályázott is. Ennek kiegészítő 
munkarészeként kaptunk megbízást egy közlekedési koncepció elkészítésére. Emellett az 
estleges funkció átalakításokkal is foglalkoztunk.  
A Duna part nagy potenciállal rendelkezik, szép növényállománya van, szép a látkép, 
kellemes a Hősök tere utca. A Mély út jelenlegi kialakítása lehetne turista barátabb, 
kellemesebb tartózkodási környezet.  Úgy érezzük nincsen kellőképpen kihasználva.  
Elsősorban a Hősök tere parkkal foglalkoztunk, viszont funkció szempontjából ránéztünk az 
egész területre és arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi tagolása a területnek déltől 
észak felé haladva szolgáltatás, utána a kemping. Javasoltuk, hogy a kemping kerüljön a fürdő 
mellé. Ha ezt meglépi az Önkormányzat lehetőség nyílik arra, hogy legalább részben az 
autóforgalomtól el legyen zárva a Mély út, illetve csak célforgalom részére legyen megnyitva.  
Falra vetítve bemutatta az elképzeléseket.  
A jelenlegi és a jövőbeni állapotot a képviselők részére is kiküldött térkép mutatja. 
A kinyomtatott fotókat a képviselőknek megmutatta.  
A funkciócserékkel megvalósulhatna a gyalogos sétány kialakítása forgalomkorlátozással, 
vagy a forgalom teljes kizárásával, melyet utcabútorokkal lehetne hangulatossá tenni.   
Az autókat a hídfő mellé helyezték el.  
 
Tóth István képviselő: A Halászcsárda vendégeire is vonatkozna a behajtás megtiltása? Nem 
biztos, hogy örülne a vállalkozó ennek.  
A szálloda megépítését első körben elvetik a lakók. Volt már ilyen tervünk, amely a lakók 
aláírásgyűjtései miatt meghiúsult. Össznépi összefogás volt, hogy a strandon nem lehet 
szálloda.  
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Kaposi Nóra tervező: Úgy is meg lehetne oldani, hogy a Halászcsárdáig még beengedni az 
autókat, utána lezárni.  
A parkolók kialakítására két lehetséges vázlatterv van. Az egyik alapján 165 a másik szerint 
175 parkoló  elhelyezésére nyílna mód a  vízműn túli területen. Itt nem tudtunk számolnia 
mivel nincs a területről geodézia a fásításról, melyet egy geodézia után át kell dolgozni.  
A hídfőnél további 45 parkolóra lenne lehetőség, ami az út átépítésével járna, és számolni kell 
az ott lévő fákkal is, hogy azok megmaradhassanak.  
 
Takács Zoltán képviselő: A gyerekek ültették a fákat, nehogy kivágjuk.  
 
Kaposi Nóra tervező: A kegyeleti parkkal kapcsolatban a tervezés során a természetbe való 
illeszkedés volt elsősorban a fő szempont. Élhető, szabadidős célokra is kielégítő parkot 
szerettek volna kialakítani. Kihelyeztünk ivó kutakat, térvilágítást. Felújítanánk a lépcsőket és 
az egyik lépcső akadálymentesítve lenne.  
A Duna parti részen további szobrok elhelyezésére nyílna mód.  
A tervezett játszótér több korcsoport részére nyújt kikapcsolódási lehetőséget.  
Klasszikus utcabútorokat terveztek be.  
 
Tóth István képviselő: Megkérdezte, ez a rendelkezésünkre álló 40-50 millió forint 
elegendő-e a kegyeleti park kialakítására?  
A szálloda tervezése és a   fürdőfejlesztése nélkül tudna mondani egy összeget? 
 
Kaposi Nóra tervező: A mi terveink alapján pályázott az önkormányzat, tehát már  
teljesítettük is ezt a kegyeleti park rendbetételével kapcsolatban.  
A többiről még nem tud nyilatkozni.  
 
Tóth István képviselő: Meggyőződése, hogy a fürdő területére nem tudnának olyan szállodát 
tervezni, ami megfelelne a dunaföldváriaknak. Az ott lakók féltik a kilátást, hogy nem látják a 
Dunát. Az akkori vállalkozónak megvolt az a szándéka, hogy nem zárja ki a dunaföldváriakat 
a fürdőből, tehát kedvezményes áron biztosította volna a fürdő belépőjegyet számukra.  
 
A kegyeleti park vonatkozásában arról volt szó, hogy ide összpontosítanánk mindent, de már 
ez ellen is tiltakoztak, hogy egy szovjet szobor árnyékában legyen az 56-os emlékmű. Úgy 
gondolja, hogy jogos  ez az igény. Körbe kell járni pontosan. 
A lakosság megkérdezése nélkül nem szabad semmit tenni. Legalább egyeztessenek a szobrok 
helyével kapcsolatban.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ez még csak egy koncepció, még nincs eldöntve semmi. Ezen 
még voltoztathatunk. 
Igényként merült fel az országzászló kérdése, ezt nem látja.  
Ha lezárjuk az autók elől a parkot, a forgalom le lenne zárva a hátsó részen? 
 
Kaposi Nóra tervező: Igen, Nagyobb forgalom terelődne a Hősök tere utcára. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Logikusabbnak tartja a Mély utat felújítani.  Az ott lévő 
létesítmények megközelíthetőek lennének felülről, nem lenne olyan nagy forgalom a Duna 
parton. Sétány jellege lenne.  
A Hősök terén nem nyitná meg, nem lenne jó a Duna part szempontjából. Azért építettek oda 
az emberek, hogy az nyugalmas környék, ha most ott menne át a forgalom az lakossági 
tiltakozást váltana ki és az utca elveszíteni eddigi  nyugodt, csöndes jellegét.  
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Ha meg lenne csinálva a Mély út, ezen az 50 méteres szakaszon megoldható lenne a 
szembejövő forgalom is. Sorompóval meg lehetne oldani.  
Azt el tudja fogadni, hogy a Duna parti sétányt lezárják a gépjármű forgalom elől a 
Halászcsárda utántól.  
 
Takács Zoltán képviselő: Ha kitiltjuk az összes autót vége a Duna partnak. Úgy kell 
megtervezni, hogy legyen pl. babakocsi tologató.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Akkor egyirányúsítani kell, menjenek fel az autók a Mély úton. 
Nincs össze vissza autókázás.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Más városokban is előfordul, hogy ilyen korzókat 
lezárnak az autók elől. Legyen egy szakasz, ami tényleg csak sétálásra való.  
Amíg itt van a kemping, addig nem lehet ezt megcsinálni. El kell dönteni, elindulunk-e ezen 
az úton vagy nem. Ha elindulunk, akkor ebben az irányban kell gondolkodnunk a beruházások 
tekintetében, ami lehet, hogy csak apró lépésekkel fog megvalósulni. De döntenünk kell. Ha 
lesz pénz, lesz szabadidő park.  
 
Jákli Viktor képviselő: Szerinte ne induljanak el ezen az úton. Ha megvalósítjuk ezt az 
egészet akkor a parknak a fő attrakciója a szovjet emlékmű lesz. A szovjet emlékmű 
megmaradása a jelenlegi helyén hatalmas politikai vitákat váltana ki Dunaföldváron. Ennek 
az emlékműnek a temetőben van a helye. A magyar emlékmű lebontását és máshova 
helyezését nem tartja jó ötletnek és a birtokhatárok módosítását sem, hogy a kemping 
odaköltözzön a strand mellé. 
A tervezőtől megkérdezte, a fákkal mit a terveik? 
 
Kaposi Nóra tervező: Amennyit lehet, meg kell tartani, nagyon szép növényállománya van a 
parknak.  
 
Jákli Viktor képviselő: Ha lesz is a beruházásból valami, a pincetulajdonosokról ne 
feledkezzenek meg. Közlekedésnek kell lennie számukra is.  
Ő „nem”-mel fog szavazni.  
 
Kaposi Nóra tervező: Az ott lakókat nem lehet onnan kitiltani, ha le is lesz zárva az út. 
 
Viczai János a Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője:  A kemping átköltöztetése 
ötletének megszületésénél már itt volt.  Jákli Viktorral ellentétes a véleménye. Szerinte a 
semmiből soha nem lesz semmi. Ha történik valami, az mindig valamilyen érdeksérelmet 
okoz. Közös megoldást kell találni. 
Az országos hírű gyógyvizünk óriási  potenciát rejt. Nem jó az nekünk, hogy alapjáraton 
hagyjuk a fürdőt. Nem kell országos hírre szert tennünk, de a környékünket szeretné, ha 
ellátnánk. Gyógykezelés számot kellene növelnünk. Vízfelület növekedés is forgalom 
növekedéssel járna. A fürdő területét ki kellene bővíteni a tenisz pályáig. A kemping forgalom 
növekedést generálna a fürdő részére és fordítva is. Célszerű lenne a kempingrészt közelíteni 
a fürdőhöz.  
 
Jákli Viktor képviselő: Felszentelt emlékmű van a Duna parton, amit valamikor illően 
felavattak, ez nem úgy van, hogy odébb tesszük. 
 
Viczai János a Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője:Lakossági fórum kellene.  
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Tóth István képviselő: Az I. világháborús szobor, ha át is lesz helyezve, az biztosan fel is 
lesz szentelve a rendbe tétel után. Hogy hova kerüljön, az legyen vita tárgya, de véleménye 
szerint nem lehet akadálya a kemping fejlesztésének.  
 
Takács Zoltán képviselő: Induljunk ki a tervekkel az I. világháborús emlékműből, mert az a 
miénk, a szovjet emlékmű nem.  
A kempinget kellene megcsinálni úgy, hogy komoly vendéglátó egység legyen, igaz 
lehetséges, hogy egy ideig munkásszállóként üzemel majd.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Ne felejtsük el, hogy eus koncepciók vannak a fejlesztések 
terén. Össze kellene hangolni a társadalmi programokkal. Beleöljük a pénzt a tervezésbe és 
nem kapunk pénzt a megvalósításra. Vizsgáljuk meg milyen forrásokat tudunk hozzátenni.  
 
Széles János képviselő: Megnéztük a terveket, „álmodik a nyomor”. Azt kell eldöntetünk, 
hogy a Duna partot sétánnyá, a város ékkövévé akarjuk-e tenni vagy csak futtatjuk a 
Halászcsárdát, a kempinget, sportpályát.  
Először az infrastruktúrát kellene megteremteni. Hogy melyik szobor hova kerüljön az már 
testületi döntés függvénye. Nem tenné ki ezt a kérdés lakossági fórumra, mert akkor az 
életben nem lesz megcsinálva. A testület döntését kellene megismertetni a lakossággal és ezt 
lehetne általuk véleményezni pl. 1 hónapon belül. Fel kell vállalnia a Testületnek a 
határozatát.  
Az I. világháborús emlékmű maradhatna a helyén, meg lehetne fordítani. Mellette lehetne az 
országzászló. Akinek a szovjet emlékmű nem tetszik, ne menjen oda.  
Nem tudunk locsolni a parkban, mert ehhez is külön engedély kell. Minden szépről beszélünk.  
Infrastruktúrát kellene megcsinálnunk.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyező: Azzal egyetért, ha a Testület nem dönt a 
kérdésben, akkor a lakosság sem fog.  
Az biztos, hogy a fürdő terjeszkedési lehetősége az, ha a  kemping mellé kerül, így nagyobb 
lesz a terület. Az igaz, hogy éppen beleesik az I. világháborús szobor. Az szerinte nem 
kegyeletsértő, ha  átkerül máshova. Az alapokban kell megegyeznie a Testületnek, mert 
különben nem lesz az egészből semmi.  
A pályázatról még nincs döntés.  
Neki szimpatikus az előadott tervezési koncepció.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: A döntést a Testületnek meg kell hoznia, mert ha mindenki 
véleményét kikérjük, akkor nem lesz belőle semmi. Fel kell vállalni a döntésünket.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Vállaljuk fel döntésünket és legalább elindultunk egy 
úton.  
 
Tóth István képviselő: Ha a szobor ügyben dűlőre tudunk jutni, a többivel nagy probléma 
nem lesz.  
A tengelyben, ha feljebb helyezzük az I. világháborús emlékművet, az jó megoldás lenne. 
 
Takács Zoltán képviselő: Helyezzük el úgy a kempinget, hogy a fürdőt lehessen bővíteni.  
A szobor ügye kardinális kérdés.  
 
Széles János képviselő:  Elkezdünk fürdőt bővíteni, az utcák meg nincsenek leaszfaltozva.  
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Az emlékműveket tegyük egy sorba.  
 
Jákli Viktor képviselő: Eddig a fürdővel kapcsolatos minden kérést támogatott, de hogy a 
közpark rovására terjeszkedjen azt nem tudja elfogadni. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Nem beszéltünk a tervek anyagi vonzatáról. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Először a parkot szeretnénk rendbe hozni, erre irányul a JETA 
pályázatunk.  A szeptemberi ülésre készítünk vitaanyagot.  
Az a kérdés, amit most is láttunk fejlesztési koncepciót, az elfogadható-e?  
Összefoglalva az elhangzott véleményeket, javaslatokat, az alábbi határozat elfogadását 
indítványozta: 
 
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a S-TÉR Kft. ( 1091 
Budapest, Üllői u. 5.III/23.) által a Duna-part hosszú távú fejlesztése tárgyában  készített és  
bemutatott kiviteli tervet. 
A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a 2014. szeptember havi soros ülésére készítsen 
előterjesztést  az elhangzott vélemények és javaslatok figyelembe vételével  a megvalósításra 
tervezett alábbi célokat illetően: 
 

- Duna-parti Kft. területbővítése, 
- Duna-parti út forgalomszabályzása figyelemmel a Halászcsárda parkolási 

lehetőségére, 
- Mély út forgalomszabályozása 
- Hősök tere út továbbépítése, kinyitása a Mély út irányába. 

 
Határidő. 2014. szeptemberi kt. ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester” 
 
Szavazott: 8 fő. 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

126/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a S-TÉR Kft. ( 1091 
Budapest, Üllői u. 5.III/23.) által a Duna-part hosszú távú fejlesztése tárgyában  készített és  
bemutatott kiviteli tervet. 
A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a 2014. szeptember havi soros ülésére készítsen 
előterjesztést  az elhangzott vélemények és javaslatok figyelembe vételével  a megvalósításra 
tervezett alábbi célokat illetően: 
 

- Duna-parti Kft. területbővítése, 
- Duna-parti út forgalomszabályzása figyelemmel a Halászcsárda parkolási 

lehetőségére, 
- Mély út forgalomszabályozása 
- Hősök tere út továbbépítése, kinyitása a Mély út irányába. 

 
Határidő. 2014. szeptemberi kt. ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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Dr. Hallai Róbert képviselő elhagyta az ülést, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

2. Pályázat benyújtása a Dél-Dunántúli Operatív Program Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése /DDOP-3.1.1/G-14/ felhívásra 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester részletesen ismertette az előterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

127/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Dunántúli Operatív 

Program Egészségügyi alapellátás fejlesztése /DDOP-3.1.3/G-14/ felhívásra.  
 
2. A projekt megvalósítási helyszínei:  
 
7020 Dunaföldvár, Irinyi u.4. 2605/4 hrsz.  
7020 Dunaföldvár, Irinyi u. 2605/9 hrsz. 
7020 Dunaföldvár, Gábor P. u. 2.1330/7/A/1 hrsz. 
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14. 1092/4/A/8 hrsz. 
 

3. A projekt elszámolható összköltsége: 26 507 229 Ft. 
 

4. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 26 507 229,- forint 100 %-os 
támogatást igényel. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
Határidő: a pályázat beadási napja 2014. június 26.   
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

3. Döntés pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-
2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Részletesen ismertette az előterjesztést. Bekértük az 
árajánlatokat, melyek megérkeztek. Az előterjesztésben becsült költség szerepel.  Az árajánlat 
alapján az  1. határozati javaslatnál a bruttó összeg 1.993.900.- Ft. A 4. sz. napirendi pont 1. 
határozati javaslatnál a bruttó összeg:  684.250.- Ft. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Két évvel ezelőtt már egyszer nekifutottunk ennek a 
pályázatnak, csak akkor meghiúsult a pályázat benyújtása, mert  nem készültek el időre az 
anyaggal, ezért azt kéri, írják be a határozatba, hogy az összeg akkor kerüljön kifizetésre, ha a 
pályázat beadásra kerül. 
Jó dolog ez a lehetőség, Bölcskén és Madocsán már működik és a lakosságnak is van 
lehetősége erre. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Megjegyezte: azokból az adatokból dolgoztunk most, amit 
akkor a pályázathoz előkészítettünk. Nem dobtuk ki a pénzt akkor az ablakon. 
 
Széles János képviselő: Egyet ért vele, legyen, de véleménye szerint  a megspórolt pénzből 
elvisz a cég 10 %-ot.  
Megkérdezte, szél kerék henger önkormányzatnál lehetséges-e? Magyar találmány, nagy 
hatékonysággal, bárhova lehet telepíteni. 
 
Horváth Zsolt polgármester: 16 db kerékre meg volt az előszerződésünk évekkel ezelőtt, a 
bonyodalom akkor kezdődött, amikor a földtulajdonos  szomszédok nem írták alá a 
nyilatkozatokat.  
Annak háromszoros haszna lett volna, az összes szélkerékhez vezető mezőgazdasági utat 
stabilizálták volna, iparűzési adóbevételünk lett volna. 
Megnézzük ezt az ügyet újra.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatokat. 
1. határozati javaslatot a Kiss Lajos Csaba által tett módosító indítvánnyal egyetemben 
szavaztatta meg. 
Szavazott 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

128/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra 
50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszer kialakítására saját 
villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából benyújtandó 
pályázat előkészítési feladatok elvégzésére vonatkozóan - tanulmányok/tervek/statika/audit 
készítésére – nettó 1 570 000 Ft + ÁFA = bruttó 1 993 900 Ft megbízási díjat jóváhagyja, 
mely akkor fizethető ki, ha a pályázat határidőn belül benyújtásra került.  
 
A keret fedezete: 2014. évi költségvetés fejlesztési célú tartalék előirányzata. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére a HCSENERGIA 
Kft-vel (2030 Érd, Mecseki u. 76) a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2014. július 21.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Majd az előterjesztés szerinti 2. sz. határozati javaslatról szavaztak a képviselők. 
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

129/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
6. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív 

Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra 50 
kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszer kialakítására saját 
villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából. 

 
7. A projekt megvalósítási helyszínei:  
 

Művelődési Központ 7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9. 1193 hrsz. 
Sportcsarnok 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 4. 1079/2 hrsz.  
Öregek Otthona 7020 Dunaföldvár, Duna u. 13. 4220/2 hrsz. 
Könyvtár 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13. 1338/3 hrsz. 
Polgármesteri Hivatal 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 1062 hrsz. 

 

8. A projekt elszámolható összköltsége: 50 000 000 Ft. 
 
9. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 50 000 000,- forint 100 %-os 

támogatást igényel. 
 

10. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
Határidő: a pályázat tervezett beadási napja 2014. július 21.   
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

4. Döntés pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-
2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. 
konstrukcióra 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester részletesen ismertette az előterjesztést.  
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Kiss Lajos Csaba képviselő e napirend 1. számú határozati javaslatánál is fenntartja azt a 
javaslatát, hogy  akkor kerüljön kifizetésre a megbízási díj, ha a pályázat határidőn belül 
benyújtásra került.  
 
Több módosító javaslat és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta 
a határozati javaslatokat.  
 
1. számú határozati javaslat Kiss Lajos által tett módosító javaslattal egyetemben került 
szavazásra.  
Szavazott: 7 fő. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

130/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. 
konstrukcióra benyújtandó pályázat előkészítési feladatok elvégzésére vonatkozóan - 
tanulmányok/tervek/statika/audit készítésére - nettó 775 000 Ft + ÁFA = bruttó 984 250 Ft 
megbízási díjat jóváhagyja, mely akkor fizethető ki, ha a pályázat határidőn  belül benyújtásra 
került.  
 
A keret fedezete: 2014. évi költségvetés fejlesztési célú tartalék előirányzata. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és a 
HCSENERGIA Kft-vel (2030 Érd, Mecseki u. 76) a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2014. július 1.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
2. sz. határozati javaslat szavazása előterjesztés szerint. 
Szavazott 7 fő. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

131/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program 
KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. konstrukcióra. 
 
2. A projekt megvalósítási helyszínei:  
 
Általános Iskola 7020 Dunaföldvár, Püspök u. 1. 3196 hrsz. 

Óvoda 7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7. 3095 hrsz. 

3. A projekt elszámolható összköltsége: 150 000 000 Ft. 
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4. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 150 000 000,- forint 100 %-os támogatást 
igényel. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
Határidő: a pályázat tervezett beadási napja 2014. július 1.   
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
Visszajött az ülésre Dr. Hallai Róbert képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
 

5. Döntés a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyban  közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Tóth István képviselő:  A 11.400 e forintban benne van a hálózat építés is, amit be kell 
fizetnünk. 
Megjegyezte, ha van valami más műszaki megoldás, akkor kerüljük ki a TARR Kft-t, hogy ne 
legyünk kiszolgáltatva. 
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Nincs benne. Dunaföldvár megoldható mikrohullámú 
rendszerrel, legfeljebb a kálváriára lejátszó adót kell beépíteni, Bölcske és Madocsa nem tud 
eljutni mikrohullámon.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Mindenképpen mikrohullámú rendszerre fogjuk kiírni a 
pályázatot.  
Módosító javaslat nem volt, megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

132/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Térfigyelő rendszer 
telepítése” címen árubeszerzésre vonatkozóan meghívásos közbeszerzési eljárást indít, mely eljárás 
rögzítésre kerül Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. évi módosított közbeszerzési tervében.  
 
Ajánlattételre meghívja az alábbi vállalkozókat:  

1. DUNA-ŐR Security Kft. 6087 Dunavecse Petőfi u. 5. 
2. OKTEL Elektronikai Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 16. 
3. PCJ 2000 Bt. 7020 Dunaföldvár, Táncsics M. u. 42. 
4. ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 1149 Budapest, Angol u. 77. 
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A bíráló bizottság tagjainak jelöli:  
- Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
- Gurics Annamária Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezető igazgató helyettes 
- Tángli Istvánné pénzügyi irodavezető 
- Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 
- Ifj. Viczai János városfejlesztési és idegenforgalmi bizottsági tag 

 
A közbeszerzési eljárás értékelése során az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kihirdetésre 
nyertesként, melyről a Képviselő-testület hozza meg a döntést.  
 
Az árubeszerzés pénzügyi fedezetére rendelkezésre áll Belügyminisztérium által nyújtott támogatás 
9 900 e Ft és az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Felhalmozási kiadások 2.1.2 számú 
mellékletében 4 500 e Ft szerepel.  
 
Képviselő-testület az eljárás lefolytatására megbízza a Magistratum-S Kft-t (Szh.: 6000 Kecskemét, 
Lestár tér 1. Th.: 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.) 
Megbízási díj: 80 000 Ft + ÁFA (bruttó 101 600 Ft) 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és 
megindítására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2014. július 20. az eljárás megindítása 
 
Széles János képviselő: Hozzátette, ha felszerelik a rendszert, arra van jótállás 1 évig, akkor 
ne kérjenek karbantartási díjat. Tegyük ezt bele a kiírásba.  
 
Tóth István képviselő: Nézzék meg, ki vállal hosszabb távú garanciát. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Javasolta, a  kamerarendszer központja legyen a Polgárőr 
irodában, ez lenne a végpont.  
 
 

6. Döntés a „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel 
történő ellátása”” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Jákli Viktor képviselő: Ezzel kizárunk minden földvári vállalkozót?  
 
Tóth István képviselő: A Duna Aszfalt Kft. nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. 
Nem tud beadni ajánlatot, mert szinte semmiben nem felel meg. 
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Ha Testület nem ért egyet a nyertes ajánlattevővel, 
akkor kiírhat újabb közbeszerzést.  
 
Jákli Viktor képviselő: Kerüljön bele a Soltút szerződésébe, hogy tudomásul veszi, hogy 
nem élves kizárólagosságot a munkák kapcsán.  
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Törvénytelenül ezt nem tehetjük a szerződésbe.  
Megjegyezte, a dunaföldvári vállalkozók miért nem tudnak addig eljutni, hogy tudjanak 
indulni egy ilyen eljárásban?   
Dunaföldvári vállalkozók is kaptak már több munkát.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: A földvári vállalkozók sokszor el sem viszik a pályázati kiírást, 
de utána azért háborognak, hogy nem kapnak munkát.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot. 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:  
 

133/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Mélyépítési feladatok 
négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési 
eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást nyújtó ajánlatát. 
 
Ajánlattevő: Soltút Kft. 6320 Solt, Kecskeméti u. 34. 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
keretszerződés megkötésére. 
 
Határidő: az eljárás összegezésének megküldését követő 11. napon 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

7. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) módosítása – 
2014/III. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Részletesen ismertette az előterjesztést.  
 
Módosító indítvány nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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134/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Koko Földvárszer Kft. (7020, 
Dunaföldvár, Fehérvári u. 85) kérelmére a dunaföldvári 3406 hrsz. –ú ingatlant érintő 
településrendezési terv módosítására vonatkozó eljárást megindítja - a lehatárolt területet a jelenlegi 
Ev (véderdő) övezetről Gip (Gazdasági – ipari)övezetbe történő átsorolása tárgyában.  
A bemutatott telepítési tanulmánytervet a Képviselő- testület elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a B& H Régió Bt-vel (7624, Pécs, Attila u. 19.) kötendő szerződés 
aláírására.  
Az eljárás során felmerülő mindennemű költség, valamint a beruházás során szükséges infrastruktúra 
fejlesztések költségei a Koko Földvárszer Kft.-t (7020, Dunaföldvár, Fehérvári u. 85) terhelik.  
 
2./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete – hivatkozva a 129/2013 (V.28.) KT számú „partnerségi 
egyeztetés szabályairól” szóló határozatára, az alábbi döntést hozza: 
  

 A „Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása - 2014/II.” tárgyú tervezési munka 
egyeztetési (jóváhagyási) eljárásába eseti jelleggel az alábbi szervezeteket be kell vonni: 

- Koko Földvárszer Kft. (7020, Dunaföldvár, Fehérvári u. 85) 

A fenti - eseti jelleggel – bevont szervezetek javaslatainak, észrevételeinek, véleményeinek 
dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indoklása, azok dokumentálása 
és nyilvántartása a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Dunaföldvár Város 
Képviselő-testülete 129/2013 (V.28.) KT számú határozatának figyelembe vételével történik. 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: a szerződés megkötésére 2014. július 15.  
 
 

8. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2014.évi belső ellenőrzési tervének 
módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazott: 8 fő. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

135/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 284/2013.(X.26.) KT. 
határozatával elfogadott 2014. évi belső ellenőrzési terv 2.sz. melléklete szerinti Ellenőrzési 
Ütemtervet az alábbiak szerint módosítja: 
A 12. sorszám és a 15. sorszám alatt az ellenőrzések helyébe új ellenőrzés lép, Dunaföldvár, 
Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
intézmény 2013. évi pénzmaradványának kimutatása és normatíva elszámolása a társulás 3 
települése között. 
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Határidő: a belső ellenőrzés felkérésére 2014. július 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 

9. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlan felújítása miatt a Dunavecsei 
Református Egyházközség bérbeszámítási kérelme 

   Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérelmet. Helyszíni bejárással egyeztették az 
elvégzendő állagmegóvási beruházást. 
 
Tóth István képviselő: Azt szeretné, ha 5 év múlva visszaadják, akkor olyan állapotban adják 
vissza, amilyen  formában az a  beruházás után került. 
 
Széles János képviselő: A helyet mielőtt kivette az Egyházközség megnézték, tudták milyen 
állapotban van.  
Javasolta, engedélyezzék a beruházást, de újítsa fel a bérlő a saját költségén a bérelt 
ingatlanrészt.  
 
Takács Zoltán képviselő: Ha használni akarják a területet, fizessék ki a beruházást.  
 
Horváth Zsolt polgármester a módosító javaslat alapján megszavaztatta az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dunavecsei Református Egyházközség fenntartásában működő DRK BELLA István 
Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola (6087 Dunavecse Zrínyi u. 8. képviseli:Ablonczy 
Gábor lelkipásztor és Hernáth László gondnok) részére bérbe adott az önkormányzat 
tulajdonában álló 1068/3. hrsz-ú Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlanon a bérlő 
által 1.310.000.- Ft + Áfa összegben elvégezendő és számlákkal igazolt felújítási, 
állagmegóvási munkák elvégzését engedélyezi, és nem járul hozzá a fenti összeg bérleti díjba 
történő beszámításához, ezért az igazoltan beépítésre kerülő eszközöket a bérleti szerződés 
lejártát követően elviheti. 
 
Határidő: Értesítésre 2014. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester” 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:  
 

136/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dunavecsei Református Egyházközség fenntartásában működő DRK BELLA István 
Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola (6087 Dunavecse Zrínyi u. 8. képviseli:Ablonczy 
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Gábor lelkipásztor és Hernáth László gondnok) részére bérbe adott az önkormányzat 
tulajdonában álló 1068/3. hrsz-ú Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlanon a bérlő 
által 1.310.000.- Ft + Áfa összegben elvégezendő és számlákkal igazolt felújítási, 
állagmegóvási munkák elvégzését engedélyezi, és nem járul hozzá a fenti összeg bérleti díjba 
történő beszámításához, ezért az igazoltan beépítésre kerülő eszközöket a bérleti szerződés 
lejártát követően elviheti. 
 
Határidő: Értesítésre 2014. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

10. Dunaföldvári DBM általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és 
Szakiskola Beszédes József Általános Iskolája támogatási kérelme  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérést. 
Javasolta a kért 124.200.- Ft. vissza nem térítendő támogatás nyújtását.  
Megszavaztatta ezt a javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

137/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az államháztartáson kívüli 
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  a DBM Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Beszédes József Általános 
Iskolája  részére   124.200.- Ft összegű vissza nem térítendő   működési   támogatást  nyújt a  
Telekom Labdarúgó Diákolimpián részt vevő 18 fő szállás és étkezési költségeire. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő:Beszédes József Általános Iskola értesítésére 2014. június 30.  
 
 
 

11. Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérést. 
Javasolta, a kért 100.000.- Ft. vissza nem térítendő működési támogatás nyújtását.  
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Megszavaztatta ezt a javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

138/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az államháztartáson kívüli 
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  a Tolna Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsége  részére    100.000  Ft összegű vissza nem térítendő   
működési   támogatást  nyújt a  2014.  augusztus 02-án megrendezendő XIV. Tolna Megyei 
Polgárőr  Találkozó   megvalósításához. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő:Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége  értesítésére 2014. június 30.  
 
 

12. Dunaföldvári Kertbarát Klub támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérést. 
Javasolta, a kért 200.000.- Ft. vissza nem térítendő működési támogatás nyújtását.  
Megszavaztatta ezt a javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

139/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az államháztartáson kívüli 
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  a Dunaföldvári 
Kertbarát Klub részére   200.000.- Ft összegű vissza nem térítendő   működési   támogatást  
nyújt a  2014. II. féléves tervezett programjaik  megvalósításához. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő:Dunaföldvári  Kertbarát Klub értesítésére 2014. június 30.  
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13. Egyebek 
 
● Holler UFC fejlesztési támogatás iránti kérelme  
    Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérést. Javasolta a kért összeg biztosítását.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Elmondta, az UFC, mint tudjuk, most egy nagy projekten 
dolgozik. Igaz, hogy visszatérítendő támogatást kértek, de javasolta, adják oda részükre a 
támogatást vissza nem térítendő támogatásként. Ha megvalósul a csarnok építés az itt marad a 
városnak.  
 
Tóth István képviselő: Már látjuk előre, hogy 10 milliókkal fogunk ebbe „belemászni”. 
 
Jákli Viktor kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Széles János képviselő: Ha el is készül a beruházás, annyi pénzük úgysem lesz, hogy 
működtetni tudják. A telket is az Önkormányzat veszi meg.  
Adják oda a kért támogatást, de ne vissza nem térítendő támogatásként, adják vissza a pénzt.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta Kiss Lajos Csaba képviselő által tett javaslatot, 
miszerint a támogatást vissza nem térítendőként adják az UFC részére.  
 
Szavazott: 7 fő. 
A szavazás eredménye: 2 igen, 5 tartózkodás.  
 
Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a Képviselő-testület 
nem szavazta meg, így az alábbi határozat született: 
 

140/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az államháztartáson kívüli 
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  a Holler Utánpótlás 
Nevelési és Felnőtt Club részére   680.000.- Ft összegű visszatérítendő   fejlesztési   
támogatást  nyújt a  Club által létesítendő dunaföldvári kézilabda sportcsarnok 
tanulmánytervének elkészíttetéséhez.   
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: értesítésére 2014. június 30.  
 
Jákli Viktor képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
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● A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 19. számú módosítása 
hatályba lépésének módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

141/2014.(VI.24.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 104/2014.(IV.29.) KT 
határozatával elfogadott, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 19. 
számú módosítása hatályba lépése napjának 2014. július 01. napjáról 2014. szeptember 01. 
napjára történő módosításával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
● Széles János képviselő: Elmondta, a Bölcske utcai játszótér, melyet sok évvel ezelőtt 
létesítettek a lakók, szét lett szedve, mivel az nem felelt meg az előírásoknak. Szeretnének 
ismét játszóteret létesíteni és kérte az Önkormányzat segítségét, hogy a területrendezést 
vállalja fel.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Kérte Széles János képviselőt, hogy jöjjön be hozzá a 
Hivatalba és megbeszélik, hogyan és milyen segítséget tud nyújtani az Önkormányzat a 
játszótér újbóli kialakításához.  
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a nyilvános ülést 
16,50 órakor bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

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



 21 

 
 
 


