
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 658-22/2014.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 28-án 
(Hétfőn) 14:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os terme 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Dr. Hallai Róbert képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Széles János képviselő (később érkezett) 
Takács Zoltán képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen volt még: a csatolt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 fővel 
határozatképes.  Továbbá hozzátette, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, 
mert múlt héten csütörtökön jelent meg az előzőekben elindított 2 pályázatunknak is a 
végleges kiírása, ami tartalmazza, hogy le kell folytatni a feltételes közbeszerzést és a 
feltételes kivitelezőt is meg kell jelölni, mert ez a 100 pontos bírálati rendszerben 20 pontot 
ér. A beadási határidő augusztus 21-e és keretkimerülésig, ezért volt kellene most döntenünk 
ezekben a témákban. Ez lenne az első 4 napirendi pont. 
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Pető Krisztina köztisztviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Kiss Lajos Csaba képviselőt.  
 
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Javasolta, hogy az egyebekben beszéljenek pár szót a Duna 
utcában, az esőzések hatására kialakult helyzetről. Nem egyszer látta, hogy az érintett utcában 
össze van gyűjtve már hetek óta nagy halomba a Tabán utcából lemosott homok, föld, stb. Az 
egészet mossa bele a csatornába. Ezzel valamit tenni kellene. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Már szóltam a kivitelezőnek, de ezzel két gondunk van. Nem 
tudjuk hova tenni ezt a földet, mert ezt vissza kell termelni nekik. A másik nagy gond, még 
mindig a Bölcske utca. Ezzel kapcsolatosan voltunk bejáráson a Közútkezelő munkatársaival. 
A Széles Janiék előtt van az 1000 mm-es áteresz, ami a múltkori esőzéseknél összeszakította a 
korlátot. Ehhez mi nem tudunk hozzányúlni, mert nem a mi mienk, de ők ígéretet tettek arra, 
hogy ezt meg fogják csinálni. Illetve én kértem tőlük egy olyan tanulmánytervet, amellyel azt 
a lezúduló csapadékmennyiséget, sár- illetve kőmennyiséget tudnánk kezelni, amely rájön a 
Bölcske utcára. A Bölcske utca valamikor nem ilyen magas volt, 1999-2000-ben meg lett 
csinálva a csatorna, ezt követően kapott egy új aszfalt réteget, és így alakult ki az út jelenlegi 
magassága. A jelenlegi víznyelő rácsok képtelenek ellátni a feladatukat ekkora lezúduló 
vízmennyiségnél. 
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Horváth Zsolt polgármester: Az ülés napirendjét szavaztatta meg: 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, illetve az ülés alábbi napirendjét:  
 

1. Döntés közbeszerzési szakértő kiválasztásáról a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. 
konstrukció keretében a kivitelezési munkára vonatkozó feltételes közbeszerzési 
eljárás lefolytatására 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Döntés feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról a Környezet és Energia 

Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. 
konstrukció keretében a kivitelező kiválasztásáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
3. Döntés közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 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. konstrukció keretében a kivitelezési munkára 
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
4. Döntés feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról 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. konstrukció keretében a kivitelező kiválasztásáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
5. Dunaföldvár, Templom u. 9. szám alatti szakképző- és zeneiskola központi fűtés 

kialakítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
6. Dunaföldvár, Alsó Bölcske utcán játszótér létesítése 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

7. Pálmai Márta 1090, Wien, Währinger szr. 55. I/4. szám alatti lakos tulajdonát 
képező Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. 1/5. szám alatti lakás megvásárlása 
tárgyában hozott 165/2014.(VII.08.) KT határozat módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
8. Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak 

megválasztása tárgyában hozott 150/2014.(VII.08.) és a 151/2014.(VII.08.) KT 
határozatok megerősítése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
9. Egyebek 

• Külterületi és belterületi utak melletti fák csonkítása, ritkítása 
• Bölcske utca csapadékvíz-elvezetés ügye 
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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 közbeszerzési szakértő kiválasztásáról a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. 
konstrukció keretében a kivitelezési munkára vonatkozó feltételes közbeszerzési 
eljárás lefolytatására 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Augusztus 21-ig be kell adni a pályázatot, mert szerintem aznap 
ezt fel is fogják rögtön függeszteni. Addigra le is kell bonyolítani a közbeszerzést, és le is 
tudják bonyolítani 25 nap alatt? 
 
Horváth Zsolt polgármester: Igen, elméletileg lehetséges és a feltételes kiválasztott 
kivitelezőnek is meg kell lennie. Ezért kellett ma összejönnünk mindenképpen. Az eredeti 
határozatunk úgy szól, ha nem tudják határidőben beadni, akkor senkinek nem fizetünk 
semmit. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
167/2014.(VII.28.) 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 keretében a kivitelezési munkákra 
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására a beérkezett árajánlatok értékelése alapján 
a legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát fogadja el.  
 
Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. 2. em. 2/A)  
Megbízási díj: 960 000,- Ft + ÁFA = 1 219 200,- Ft 
 
A keret fedezete: 2014. évi költségvetés fejlesztési célú tartalék előirányzata. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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2. Döntés feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról a Környezet és Energia 
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. 
konstrukció keretében a kivitelező kiválasztásáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan a kivitelező 
cégek meghívásáról szóló előterjesztést. Továbbá hozzátette, hogy a bíráló bizottság tagjainak 
megváltoztatására nem tesz javaslatot. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot. 
 
Szavazott: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
168/2014.(VII.28.) KT  

h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukció 
keretében a kivitelezési munkára vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megindítja, 
mely eljárás rögzítésre kerül Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. évi módosított 
közbeszerzési tervében.  
  
Ajánlattételre meghívja az alábbi vállalkozókat:  

1. KLNSYS Kft. 1113 Budapest, Takács Menyhért u.31. 
2. KORAX Gépgyár Kft, 2300 Ráckeve, Sillingi u. 30 
3. Mészáros Udvar-Ház Kft, 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 48. 

 
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 a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Képviselő-testület 
hozza meg a döntést.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és 
megindítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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3. Döntés közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 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. konstrukció keretében a kivitelezési munkára 
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést.  
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
169/2014.(VII.28.) 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 keretében a kivitelezési munkákra vonatkozó feltételes 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett árajánlatok értékelése alapján a 
legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát fogadja el.  
 
Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. 2. em. 2/A) 
Megbízási díj: 1 100 000,- Ft + ÁFA = 1 397 000,- Ft 
 
A keret fedezete: 2014. évi költségvetés fejlesztési célú tartalék előirányzata. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 

4. Döntés feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról 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. konstrukció keretében a kivitelező kiválasztásáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést. A határozati javaslat elfogadását 
indítványozta. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
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Szavazott: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

170/2014.(VII.28.) KT  

h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva c. konstrukció keretében a kivitelezési 
munkára vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megindítja, mely eljárás rögzítésre 
kerül Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. évi módosított közbeszerzési tervében.  
  
Ajánlattételre meghívja az alábbi vállalkozókat:  

4. KLNSYS Kft. 1113 Budapest, Takács Menyhért u.31. 
5. KORAX Gépgyár Kft, 2300 Ráckeve, Sillingi u. 30 
6. Mészáros Udvar-Ház Kft, 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 48. 

 
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 a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Képviselő-testület 
hozza meg a döntést.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és 
megindítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

5. Dunaföldvár, Templom u. 9. szám alatti szakképző- és zeneiskola központi fűtés 
kialakítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A 2.1.2. táblában korábban megszavaztuk a rendeletünk 
elfogadásánál, hogy a Dunaföldvár, Templom u. 9. szám alatti szakképző intézet központi 
fűtését felújítjuk és megcsináljuk az idei évben. Három vállalkozótól kértünk árajánlatot, 
melyek augusztus 04-ig fognak beérkezni. Arra kellene nekem felhatalmazás, hogy a három 
ajánlat közül azt a vállalkozót válasszam ki, amelyik a legkedvezőbb árajánlatot teszi ennek a 
kiépítésére.    
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Egy kérdésem lenne. Van még ilyen helyi vállalkozó, aki ezzel 
foglalkozik. Miért nem lehetett például a Mráz Balázst is megkérdezni. Látom, hogy 
sárbogárdi cégtől van ajánlat, de én inkább a földváriakat preferálom. 
 
Ezzel a felvetéssel Takács Zoltán képviselő és Dr. Hallai Róbert képviselő is egyet értett. 
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Jákli Viktor képviselő: Ez egyéni képviselői javaslat, ezt én is csak támogatni tudom. A 
Mráz Balázs kerüljön oda. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Habár ez határidős és már kiküldtük az ajánlatkérőt, de 
negyedikként én megkérdezem a Mráz Balázst. Ezzel a kiegészítéssel javaslom a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

171/2014.(VII.28.) KT  

h a t á r o z a t 

  

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a 2014. évi költségvetés 
2.1.2. számú mellékletében szereplő 5.000 eFt pénzügyi keret felhasználását a Dunaföldvár, 
Templom u. 9. szám alatti szakképző – és zeneiskola központi fűtés rendszerének kiépítésére. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések aláírására az árban legkedvezőbb 
ajánlattevővel. 
 
Határidő: 2014. augusztus 29. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 
 

6. Dunaföldvár, Alsó Bölcske utcán játszótér létesítése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Azzal a kéréssel fordultak hozzám az Alsó Bölcske utcai 
lakók, hogy összegyűjtöttek 500.000,- Ft-ot, illetve ígéretet kaptak arra, hogy a helyi 
vállalkozó is felajánl részükre játékokat. Mindezek kiépítéséhez bruttó 850.000,- Ft 
önkormányzati támogatásra lenne még szükségük, hogy a Bölcske utcai játszóteret 
helyreállítsák, és szabványnak megfelelő játékokkal szereljék fel. Kérdezem a Képviselő-
testület tagjait, hogy engedélyezzük-e ennek a 850.000,- Ft-nak a felhasználását a 
tartalékkeret terhére. A játszótér későbbi védelméről annyit, hogy szeretnénk a Bölcske utca 
végén lévő térfigyelő kamerarendszerrel összehozni. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot, melyhez hozzátette, hogy csak abban az esetben indítják el a beruházást, ha a lakók 
által összegyűjtött 500.000,- Ft a házi pénztárba beérkezik. 
 
Szavazott: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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172/2014.(VII.28.) KT  

h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár, Alsó Bölcske utcai 
lakossági kezdeményezésre indított játszótér-fejlesztést támogatja, a játszóteret megépíti, valamint 
biztosítja a jogszabályok szerinti felülvizsgálatát és fenntartását. Bruttó 850.000,- Ft összeget biztosít 
a város 2014. évi költségvetése terhére az alábbi játszóeszközök beszerzésére: 
 

Megnevezés 
Játék nettó 

ára 
Telepítés Keret Engedély Összesen 

Vállalkozó 
által 

felajánlott 
összeg 

Összesen bruttó 

Vár II. kombi 
mászókával 

1.242.000,- 325.000,- 80.700,- 20.000,- 1.667.700,- 1.325.000,- 342.700,-x1,27= 435.229,- 

Kétállásos 
lengőhinta 

lappal és bébi 
kosárral 

166.000,- 62.750,- 41.340,- 20.000,- 290.090,- - 
290.090,- x 1.27 = 

368.414,- 

Homokozó 94.000,- 47.000,- - 20.000,- 161.000,- - 
161.000,- x 1.27 = 

204.470,- 

Mérleghinta 78.000,- 39.000,- - 20.000,- 137.000,- - 
137.000,- x 1,27 = 

173.990,- 
Homok az 

eszközök alá 
120.000,- - - - 120.000,- - 152.400,- 

Összesen: 1.700.000,- 473.750,- 122.040,- 80.000,- 2.375.790,- 1.325.000,- 1.334.503,- 
     Lakossági pénzbefizetés: -  500.000,- 
     Igényelt támogatás:    834.503,- 

 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására a Barka-Kert Kft.-vel (7020 
Dunaföldvár, Tavasz u. 8.), miután a lakók az 500.000,- Ft-ot az önkormányzat pénztárába befizették. 
 
Határidő: 2014. szeptember 15. a játszótér kivitelezésére 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 
 

7. Pálmai Márta 1090, Wien, Währinger szr. 55. I/4. szám alatti lakos tulajdonát 
képező Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. 1/5. szám alatti lakás megvásárlása 
tárgyában hozott 165/2014.(VII.08.) KT határozat módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést, miszerint 5.750.000,- Ft-ra sikerült 
lealkudni a Kossuth Lajos utcai lakást. Az adásvételi szerződés aláírására és a kifizetésre 
augusztus 11-én kerülne sor. Az eredeti határozat 5.500.000,- Ft-ról szólt, ezért kellett újra 
napirendre tűzni a tényleges vételár (5.750.000,- Ft) miatt. A határozati javaslat elfogadását 
indítványozta. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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173/2014.(VII.28.) KT  

h a t á r o z a t  

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a 
165/2014. (VII.08.) KT számú határozatát hatályon kívül helyezi és 5.750.000,- Ft-ért 
megvásárolja Pálmai Márta 1090, Wien, Währinger str. 55. I/4. szám alatti lakos tulajdonát 
képező Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. 1/5. szám alatti, 1333/A/5 hrsz.-ú, 71 m2 területű lakást. 
 
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adásvétellel kapcsolatos okiratok aláírására. 

 
Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 

8. Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak 
megválasztása tárgyában hozott 150/2014.(VII.08.) és a 151/2014.(VII.08.) KT 
határozatok megerősítése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést. A határozati javaslat elfogadását 
indítványozta. 
 
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

174/2014.(VII.28.) KT  

h a t á r o z a t  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.). 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság 
tagjának/póttagjainak megválasztásáról szóló 150/2014.(VII.08.) KT határozatát, és a Ve. 24 
§ (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítását végző 
szavazatszámláló bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztásáról szóló 151/2014.(VII.08.) 
KT határozatát a 2014. évi önkormányzati választás kitűzésére tekintettel ezúton megerősíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
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9. Egyebek 
 

• Külterületi és belterületi utak melletti fák csonkítása, ritkítása 
 
Jákli Viktor képviselő: Számos külterületi ingatlan előtt össze vannak borulva a fák, ritkítani 
kellene az önkormányzati utak mellett a fákat. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Ebben az ügyben kérem, hogy úgy jöjjön az ügyfél, hogy 
hozza a helyrajzi számot, mi ezt megnézzük, hogy valóban Dunaföldvár Város 
Önkormányzatának útjához tartozó terület-e. Ha igen, akkor tudjuk engedélyezni ennek a 
ritkítását, és intézkedni is fogunk ez ügyben. Viszont magánterületre az önkormányzat nem 
adhat semmilyen fakivágási engedélyt. Annyit tudunk még tenni, ha tudjuk a helyrajzi számot 
és nem a mienk, hogy írunk a földtulajdonosnak egy levelet, hogy a földterülete körül a fákat 
ritkítani szíveskedjen.  
 
Széles János képviselő: Nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy az önkormányzat adjon fel 
egy hirdetést, hogy Dunaföldvár város belterületén az út fölé hajló bárminemű fa a 
biztonságos közlekedés érdekében csonkítva lesz. Ha az a gazda szeretné, hogy esztétikus 
legyen, és szeretné felhasználni a leeső gallyakat, akkor majd inkább megcsinálja saját maga. 
 
Horváth Zsolt polgármester: A köztisztasági rendeletben elfogadtuk, hogy mindenkinek a 
saját háza előtt kötelessége rendben, tisztán tartani a közterületet, amibe a járda is 
beletartozik. 
 

• Bölcske utca csapadékvíz-elvezetés ügye 
 

Horváth Zsolt polgármester: Amiről még kellene beszélnünk az Egyebekben, az a Bölcske 
utcai csapadékvíz-elvezetés ügye. Csináltattunk egy árkot, ami a folyamatos esőzések 
hatására mindig megtelik hordalékkal. Szóljak a KPM-nek, hogy tisztítsák ki újra? 
 
Széles János képviselő: Igen, azt valóban ki kell tisztíttatni, hogy legyen ott árok 200 m 
hosszan. Attól függetlenül képtelenség megfogni ekkora mennyiségű vizet, az a földekről jön. 
A legnagyobb baj, hogy nincsen vízelvezetés. A Bölcske utcán, a pincék előtt állandóan 
kriminális a helyzet, ez frekventáltan veszélyeztetett terület.  A pincék közepénél van egy 
vízelnyelő eresz, ami lényegesen feljebb van, mint a kocsiút. Anno amikor ezt csinálták, én 
bátorkodtam mondani, hogy azt rakják lejjebb, de nem hallgattak rám. Az elképzelés jó, csak 
jóval lejjebb kellett volna tenni. Ha azt a szintet lebontanánk, ami kerülne kb. 500.000 Ft-ba, 
akkor az ott élő embereknek megoldaná a problémáját.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Mi megcsinálnánk, meg a Képviselő-testület meg is szavazná, 
csak az a probléma, hogy a Bölcske utca nem a mienk, a Közútkezelőtől kell hozzá engedélyt 
kérni. Ezért mondtam én a bejáráson az igazgatóhelyettes úrnak, hogy olyan megoldást 
szeretnék látni, ami véglegesen megoldja a problémánkat a Bölcske utcán. Nem lehetne 
valahol feljebb megfogni a vizet? 
 
Széles János képviselő: Én ezt az egy megoldást látom, közérdekre való hivatkozással annak 
a műnek a magasságát lehetne szabályozni. Az én javaslatom az, hogy menjen ki egy 
hozzáértő ember, mondjuk a Lajkó Andor és lézeres szintmérővel mérje be, hogy hol lenne az 
az optimális szintmagasság, ahol a pincékbe sem szalad be a víz. Az a vízelnyelő a lezúduló 
csapadékmennyiség 80%-át elvinné, csak le kell tenni oda, ahol a víz folyik. Szerintem a 
közútkezelő is hozzájárulna, mert télen sem mindegy, hogy a hólé felfagyasztja-e az aszfaltot 
vagy sem. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

175/2014.(VII.28.) KT  

h a t á r o z a t  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megfelelő 
műszaki egyeztetéseket követően Dunaföldvár Város Polgármestere saját hatáskörben 
eljárhat a Bölcske utcai csapadékvíz-elvezetés ügyében a tartalékkeret terhére. Árajánlatok 
bekérését követően felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlattevővel az adás- 
vételi szerződést megkötheti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a rendkívüli ülést 
15:07 órakor bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

                     Horváth Zsolt       Bárdos Lászlóné dr. 
                     polgármester       címzetes főjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
 
                                                        Kiss Lajos Csaba képviselő 
 

 
 
 


