
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 658-25/2014.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 16-
án  (Kedden) 14:00 órakor megtartott  cikluszáró nyilvános  üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagyterme 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Dr. Hallai Róbert képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Széles János képviselő 
Takács Zoltán  képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen voltak még:   a csatolt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 9  fővel 
határozatképes.   
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Dr. Süveges Árpádné  képviselőt.  
 
Napirendre vonatkozó javaslatok: 
 
Jákli János képviselő: Bejelentette, hogy a 15. számú napirend vonatkozásában érintettsége 
miatt nem kíván szavazni. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A lakásbérbeadási névjegyzékkel kapcsolatban lenne 
felvetése a zárt ülésen. 
 
Tóth István képviselő: A Városfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták a Kossuth L. u. 14. 
2/3. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítési ügyét. Ezt a témát nem látja a mai 
ülés napirendjén. 
Horváth Zsolt polgármester: Javasolni fogja felvenni a zárt ülésre. 
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Az „Egyebek”-ben a Napsugár Idősek Otthona tetőjén lévő 
madártetemek jelenlétével kapcsolatban szeretne szólni. 
 
Jákli Viktor képviselő: Az „Egyebek”-ben a Duna-Sió Vízitársulás dunaföldvári 
tevékenységéről beszélne.  
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Horváth Zsolt polgármester: Zárt ülés napirendjére kéri felvenni az alábbi előterjesztéseket: 
- László Gyula és felesége (Kálvária hegy) részére vis maior helyzet miatt  lakás biztosítása 
Rákóczi u. 16./6. önkormányzati ingatlanban.  
- Dunaföldvár, Béke tér 1.1./3. szám alatti szociális önkormányzati bérlakás átminősítése 
szolgálati lakássá 
-Lindinger Miklós részére Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.II/2. sz. alatti lakásban fűtés 
korszerűsítés miatt költségek bérleti díjba történő beszámításának engedélyezése 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot valamint  az ülés alábbi  napirendjét az 
elhangzott módosító javaslatokkal egyetemben: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
2. DUNAVÍZ Kft. 2014.évi végelszámolás előtti záró mérlegének elfogadása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

3. Beszámoló a  Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi 
gazdálkodásának alakulásáról  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
4. A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletalkotás 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2015. 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási Bizottság 

 
6. Part- Oldalak Kulturális Egylet támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
7. Református Egyházközség támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
 

8. Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája anyagi 
támogatás iránti kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

9. Beszámoló a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és bölcsőde 2013/2014. évi munkájáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási Bizottság 
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10. A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény Bölcsőde Tagintézményben 
a gondozónők munkaidejének változása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási Bizottság 

 
11. Beszámoló a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú 

rászoruló gyermekek után igényelt támogatás megvalósításáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási Bizottság 

 
12. Pályázat kiírása közköltségen történő temetés végzésére 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

13. Javaslat a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
14. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. (volt rendőrségi épület) iskolai célú hasznosítása, 

engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
15. Dunaföldvár, Paksi u. –Anna-hegyi földút karbantartása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
16. Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda lapostető hő- és csapadékvíz szigetelési 

munkái 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
17. Árki Julianna és Árki Pál (Dunaföldvár, Vörösmarty u. 45.) ingatlanvásárlási 

kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
18. Dunaföldvár, Vasút utca aszfaltburkolattal történő kiépítése önerőből 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
19. A dunaföldvári mezőőri szolgálat létszámbővítési lehetőségének megvitatása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság,  

 
20. Mezőőri őrszolgálat technikai fejlesztése 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
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21. Döntés a térfigyelő rendszer telepítése tárgyban a  közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
22. Egyebek 

 
 
Zárt ülésen:  
 

1. Javaslattétel a gyermekjóléti szolgáltatás és a szociális alapellátási feladatok 
2015. január 01-jétől történő működtetésére 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási Bizottság 

 
2. László Gyula és felesége (Kálvária hegy) részére vis maior helyzet miatt  lakás 

biztosítása Rákóczi u. 16./6. önkormányzati ingatlanban. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
3. Dunaföldvár, Béke tér 1.1./3. szám alatti szociális önkormányzati bérlakás 

átminősítése szolgálati lakássá 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
4. Lindinger Miklós részére Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.II/2. sz. alatti lakásban 

fűtés korszerűsítés miatt költségek bérleti díjba történő beszámításának 
engedélyezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
5. 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A 85/2014.(IV.23.) KT határozatban a Képviselő-testület 
Varró Máté tanuló junior világbajnokságon való részvételéhez 300 e Ft. támogatást biztosított. 
A szülők bejelentették, hogy gyermekük mégsem utazott el a világbajnokságra, ezért a pénzt 
visszautalják az Önkormányzat számlájára.  
 
Több hozzászólás az előterjesztésre vonatkozóan nem volt, Horváth Zsolt polgármester 
megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



 5 

187/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2013.(IV.08.), 
140/2013.(V.28.),159/2013.(VI.25.),210/2013.(IX.03.),181/2013.(VII.04.),192/2013.(VII.16., 
263/2013.(X.29.),278/2013.(XI.26.),279/2013.(XI.26.), 
281/2013.(XI.26.), 282/2013.(XI.26.), 22/2014.(I.28.),25/2014.(I.28.), 
36/2014.(II.10.), 85/2014.(IV.23.), 94/2014.(IV.29.), 105/2014.(IV.29.),106/2014.(IV.29.), 
110/2014.(V.27.), 111/2014.(V.27.),113/2014.(V.27.),116/2014.(V.27.),124/2014.(V.27.), 
138/2014.(VI.24.), 139/2014.(VI.24.), 142/2014.(VI.24.), 146/2014.(VII.08.), 
148/2014.(VII.08.), 152/2014.(VII.08.), 154/2014.(VII.08.), 155/2014.(VII.08.),és a  
160/2014.(VII.08.) KT határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 

2. DUNAVÍZ Kft. 2014.évi végelszámolás előtti záró mérlegének elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Mint tudjuk, szeptember 01-étől megkezdődik a Dunavíz kft. 
végelszámolása. A Cégbíróságnak kell megküldenünk a zárómérleg elfogadásáról szóló 
határozatunkat, hogy megindulhasson a végelszámolás. 
 
Jákli János képviselő: A mérleg tartalmaz 4.100 e forint rövid lejáratú kötelezettséget, ez 
miből áll?  
 
Horváth Zsolt polgármester:Válaszában elmondta,  a 4.180 e forintos mínusz a pályázaton 
vásárolt gép ellentételezéseként kellett. Ha a MAG ZRT-vel megtörténnek az elszámolások, 
ez az összeg innen el fog tűnni.  
Megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot: 
 
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló  
DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. 2014. évi végelszámolás előtti záró 
egyszerűsített éves beszámolóját  2014. augusztus 31-i mérleg fordulónappal  59.116.000.- Ft. 
mérleg szerinti eszközök, 59.116.000.- Ft. mérleg szerinti források és 504.000.- Ft. mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja. „ 
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

188/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló  
DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. 2014. évi végelszámolás előtti záró 
egyszerűsített éves beszámolóját  2014. augusztus 31-i mérleg fordulónappal  59.116.000.- Ft. 
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mérleg szerinti eszközök, 59.116.000.- Ft. mérleg szerinti források és 504.000.- Ft. mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

3. Beszámoló a  Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi 
gazdálkodásának alakulásáról  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Jákli János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót. 
Az ülésen felmerült a kommunális adó kérdése. Addig 32 %-os volt a befolyt bevétel, de mára 
már megközelíti a 100 %-ot. Az iparűzési adó bevételeink éves szinten teljesülnek. Egyéb 
vonatkozásban időarányos teljesítésről tudunk beszélni. 
A bizottság egyhangúlag javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Testületet. 
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

189/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Városi 
Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

4. A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletalkotás 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. 
A bizottsági ülésen két képviselő is felvetette a házszámok megfelelő helyre és módon történő 
kihelyezésének fontosságát. Ez főleg nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatás területén, 
hogy könnyen tájékozódhasson pl. a mentő és mielőbbi segítséget kapjon a beteg.  
Javasolta, hogy határozzák meg a rendeletben a házszám kihelyezésének szankcióját. A jövő 
év közepétől kerüljön a szankció bevezetésre.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Valóban nagy probléma, 
hogy nem mindenütt van házszám kihelyezve a házakra. A bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a rendelet elfogadását.  
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A rendeletben meghatározhatjuk azt, hogy mikortól 
kell szankciót alkalmazni a házszámok kihelyezésének elmulasztása miatt. A 17. § hatályba 
lépését kell meghatározni.  
 
Széles János képviselő: Az utcatáblákat az önkormányzat feladata addig kitenni.  
 
Jákli János képviselő: Ha a lakosság közül bejön valaki az önkormányzathoz, a bádogtábla a 
rendelkezésére áll?  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Nincs a hivatalnál elvihető bádogtábla.  Hozzátette, 
ha valaki dizájnosat szeretne, akkor vehet azt is. 
 
Tóth István képviselő: A Városfejlesztési Bizottsági ülésen Lajkó Andor a műszaki iroda 
vezetője elmondta, hogyha van rá igény beszerzik a bádogtáblákat és a hivatalban 
ellenszolgáltatás fejében lehet kérni. 
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Elmondta,   üvegszál erősítéses műanyag utcanév 
táblákat készíttetünk. Számokat beszerzünk és ha  valakinek ez megfelelő, azt 
megvásárolhatja az önkormányzatnál. November elejére be tudják szerezni a házszámokat.  
 
Horváth Zsolt polgármester azzal a módosító javaslattal egyetemben szavaztatta meg a 
rendelet-tervezet elfogadását, miszerint a 17. §- hatálybalépése 2015. július 01. legyen. 
 
Szavazott: 9 fő 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám megállapítás szabályairól 

 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2015. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Jákli János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a  pályázathoz történő csatlakozást és  az önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegét, 750.000.- Ft-ot a Képviselő-testület fogadja el.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke: E bizottság szintén javasolja az 
önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást és 750.000. Ft. önkormányzati 
támogatás biztosítását  elfogadni.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 
„A” változatát 750.000.- Ft.  összeg biztosításával.  
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Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

190/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dunaföldvár Város 
Önkormányzatának a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását és az önkormányzat által nyújtott támogatás  
összegét  750.000.- Ft.  összegben állapítja meg. 
 
Határidő: 2014. október 1. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

6. Part- Oldalak Kulturális Egylet támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. 
Elmondta, a bizottsági ülésen felmerült,  adhat-e ilyen támogatást a város, van-e törvényi 
akadálya. Miután a jegyző asszony tájékoztatta a bizottságot, hogy nincs akadálya a 
támogatás vissza nem térítendő működési támogatássá minősítésének, a bizottság 
egyhangúlag javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását.  
 
Széles János képviselő kiment az ülésről, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 
„A” változatát. 
 
Szavazott: 8 fő. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

191/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy Dunaföldvár 
Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az államháztartáson kívüli források 
átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 
29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete és a tárgyban hozott 10/2014. (I. 28.) KT 
határozata  alapján  a Part-Oldalak Kulturális Egylet   részére átadott     999.990  Ft összegű 
visszatérítendő   működési   támogatást átminősíti  vissza nem térítendő működési 
támogatássá, s így hozzájárul  a digitális átállás technikai berendezéseinek beszerzéséhez.  
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
A Képviselő –testület a 10/2014.(I.28.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 
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Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: Part-Oldalak Kulturális Egylet   értesítésére 2014. szeptember 25.  
 
Széles János visszajött az ülésre, jelen van 8 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

7. Református Egyházközség támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Jákli János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. A bizottság 
2 igen 1 nem szavazattal támogatta a Református Egyházközség részére 300.000.- Ft. vissza 
nem térítendő működési támogatás elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslat „A” változatát  300.000.- Ft. támogatási összeggel.  
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

192/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az államháztartáson kívüli 
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  a  Református 
Egyházközség  részére   300.000.- Ft összegű vissza nem térítendő   működési   támogatást  
nyújt a  református templom külső lépcsőzetének felújítására. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő:Református Egyházközség értesítésére  2014. szeptember 20.  
 
 

8. Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája anyagi 
támogatás iránti kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést.  A bizottság 
mérlegelt és elutasítani javasolta a Képviselő-testületnek a kérelmet.  
 
Jákli Viktor képviselő: A bizottsági döntés ellenére Ő megszavazza ezt a támogatási 
kérelmet. Támogatás nélkül nem „élnek”  a testvérvárosi kapcsolatok. 
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Takács Zoltán képviselő: Véleménye szerint is az egész testvérvárosi kapcsolat a cserediák 
programon alapszik, ezért indítottuk el az egészet annak idején. Fordítsuk a pénzt a gyerekek 
kiutaztatására.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Az nem lenne járható út, hogy ajánljon fel a 
Képviselő-testület 100 e forintot, a többit az iskolai alapítványból kiegészítenék?  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Volt arról is szó, hogy nem tudjuk ezeknek a gyerekeknek az 
anyagi helyzetét. Ha ebben a kérdésben tisztábban látnánk, lelkiismeretesebben tudnánk 
dönteni. Nézzék meg ki a rászoruló, azokat segítsük. A döntést ezután hozzuk meg.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Ebben az esetben nem  tudja elfogadni Dr. Hallai Róbert 
képviselő által mondottakat, hogy a támogatásnál vizsgálják meg az anyagi helyzetet. 
Javasolta, járuljanak hozzá, hogy ezek a gyerekek eljussanak a testvérvárosba. 
Elmondta még, az Európai Bizottságnak minden évben van pályázati kiírása a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolására, melynek kapcsán komoly összegeket lehet nyerni. Magyar nyelven 
lehet pályázni. Ezt a lehetőséget is adjuk a tudtára a kiutazni szándékozóknak.  
 
Széles János képviselő: Ezek a gyerekek a várost képviselik, támogassák a kiutazásukat. 
Szerinte az magánügy ebben az esetben, hogy a szülők milyen anyagi helyzetben vannak. 
 
Horváth Zsolt polgármester Dr. Hallai Róbert képviselő által tett módosító javaslatot 
szavaztatta meg, miszerint mielőtt döntenének, vizsgálják meg a gyermekek anyagi helyzetét.  
 
Szavazott 9 fő. 
4 fő képviselő, támogatta a javaslatot, 5 fő nem.  
A javaslat nem kapott többségi szavazatot.  
 
Horváth Zsolt polgármester ezután az előterjesztés szerinti határozati javaslat „A” változatát 
szavaztatta meg a 258.000.- Ft. támogatási összeg nyújtásával.  
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 5 igen , 4 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta:  
 

193/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  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  Magyar László Gimnázium és 
Szakiskolája   részére   258.000.- Ft összegű vissza nem térítendő   működési   támogatást  
nyújt a  Weikersheimben részt vevő 6 fő utazási költségeire. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő:Magyar László Gimnázium és Szakiskola értesítésére 2014. szeptember  20.  
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Széles János képviselő kiment az ülésről, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 

9. Beszámoló a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és bölcsőde 2013/2014. évi munkájáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke: A beszámoló elfogadását a 
bizottság egyhangúlag támogatta. A beszámoló részletes, mindenre kiterjedő.  
Elmondta még, igazgató asszony korábban jelezte, hogy az óvodában a speciális étkezési  
igényű gyermekek étkezetését a Napsugár intézmény konyhája látta el. Ezt a fajta étkezési 
lehetőséget a konyha szeptembertől visszamondta. Nézzék meg, milyen étkezési lehetőség 
van ezeknek a gyerekeknek, vagy megoldódott-e a probléma?  
 
Horváth Zsolt polgármester: Az alpolgármester asszony és az intézményvezető már 
egyeztettek a kérdésben.  
Kell ehhez egy speciális  szakember, aki részmunkaidőben dolgozik, az étlapot összeállítja. Jó 
lett volna dunaföldvári szakembert hozni, de sajnos aki szóba került, nem vállalta, így 
Dunaújvárosból vagy Paksról kell hozni szakembert. Beszélni kellene a földvári szakemberrel 
még egyszer. 
 
Horváthné Támer Ilona az intézmény igazgatója: Még nem tudott foglalkozni részleteiben  
a kérdéssel, de meg fogják találni a lehetőségeket, hogy ezeknek a gyerekeknek az étkeztetése 
is megoldódjon.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Az igazgató asszonnyal újra „futnak még köröket” a 
szakember kérdésben.  
Megkérdezte, a  játszóterek átvétele az óvodában rendben megtörtént?  
 
Horváthné Támer Ilona igazgató: Igen, rendben megtörtént, kifogás nem volt. A felmerült 
problémák orvosolva lettek.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról 
szavaztatta a Képviselő-testületet.  
 
Szavazott: 8 fő. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

194/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény igazgatójának a 2013/2014-es nevelési év munkájára 
vonatkozó beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 
              Horváthné Támer Ilona – igazgató 
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10. A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény Bölcsőde Tagintézményben 
a gondozónők munkaidejének változása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. 
Az ülésen felmerült a kérdés, a maradt 4 fő eleget tud-e tenni mindenféle törvényi 
kötelezettségnek, el tudják-e látni maradéktalanul a feladatot.  Azt a választ kapták, hogy 
ennyi fővel el lehet látni a feladatot.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
javasolta, a határozati javaslat „A” változatának elfogadását.  
 
Horváthné Támer Ilona intézményvezető: Hozzátette, a gondozói létszám 1 fő áthelyezési 
kérelme  miatt csökkent le 4 főre. Ez a 4 fő el tudja látni napi 8 árában a feladatot.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 
„A” változatát.  
 
Szavazott: 8 fő. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

195/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a D-B-M Mikrotérségi Óvoda 
és Bölcsőde - Bölcsőde Tagintézményében a 4 fő gondozónő 2014. október 1. napjától történő teljes 
munkaidejű, 8 órás foglalkoztatását, ezzel 1 fő létszámleépítésre kerül sor a Bölcsőde gondozónői 
álláshelyen 2014. október 1. napjától.  

A változást a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde soron következő költségvetési módosításánál át 
kell vezetni.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 
  Horváthné Támer Ilona – igazgató 
 
 

11. Beszámoló a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú 
rászoruló gyermekek után igényelt támogatás megvalósításáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a részletesen elkészített beszámolót.  
 
Babits Józsefné a Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: Elmondta, a tábor 
szervezésének elsődleges  célja az, hogy a hátrányos szociális viszonyok között élő 
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gyermekek részére tartalmas programokkal színesített nyaralást biztosítsunk. Ismerjék meg 
Dunaföldvár nevezetességeit, történetét, kapjanak ízelítőt az egészséges életmódról, jól töltsék 
el az időt. Nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy az étkeztetésük kulturált körülmények 
között történjen.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról 
szavaztatta a Képviselő-testületet. 
 
Szavazott: 8 fő. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

196/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetőjének a szociális nyári gyermekétkeztetésre és az 1 hetes nyári napközire és 
táborra vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 
  Babits Józsefné – intézményvezető 
 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
 

12. Pályázat kiírása közköltségen történő temetés végzésére 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, minden évben kiírjuk a pályázatot. Ismertette a 
határozati javaslatot.  
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 7 fő. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

197/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2006.(XI.28.) KT határozat 
5./ pontjában foglaltak megvalósítása érdekében 
 
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZKÖLTSÉGEN TÖRTÉNŐ  TEMETÉSEK 

KEGYELETI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEMPONTBÓL MINIMUM 
FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY BIZTOSÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN 
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1./ A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen történő eletettetésének 
szükségszerűségéről való értesítés (határozat) átvételétől kezdődően az összes szükséges 
egyeztetések – temető-üzemeltető hivatal, ismert hozzátartozó – megtétele, a temetés 
megszervezése és a temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése  2015. január 01-től 
kezdődően 2015. december 31-ig terjedő időtartamra. 

2./ A közköltségen történő temetés nyertese vállalja, hogy a temetési szolgáltatást az Önkormányzat 
által megnevezett – köztemetői feladatokat ellátó –  temetőben végzi. Kivételt képezhet, amikor az 
elhunyt Ő maga még életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, urnahelyt vagy kriptát épített és 
a megváltás érvényes,  részére bárki igazolhatóan bármely dunaföldvári temetőben sírhelyet, 
urnahelyet  vagy kriptát vásárolt.  
 
3./ A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az Önkormányzatnak a temetkezéssel kapcsolatos 
feladatok és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete és 
annak mellékletei alapján alakítja ki  a szolgáltatási díjakat a hűtési költségeket is tartalmazó 
ajánlatával.  
Ez alól kivételt képez a 2./ pontban foglalt eset, amikor az elhalt már rendelkezik  sír (kripta), vagy 
urnahellyel és az eltemettetés nem a köztemetőben történik. Ez esetben a hivatkozott önkormányzati 
rendelet 1., 2., sz. mellékletei helyett a temető üzemeltető „temetőszabályzata” szerinti díjak 
alkalmazandók. 
 
4./ A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb és a legalacsonyabb árfekvésű kelékeket 
vásárolja meg, a hűtési költségek minimalizálására törekszik és a legegyszerűbb szolgáltatást nyújtja. 
A kellékeket, a hűtési költségek minimalizálásra vonatkozó javaslatait  és a szolgáltatást a pályázatban 
tételesen fel kell sorolni, a 2014. szeptember 30-ai áron be kell árazni, mind a koporsós, a 
hamvasztásos és az urnafülkés temetés esetében is. A temetőüzemeltető részére fizetendő díjakat is 
részletesen be kell mutatni a köztemetőre (református) és az egyéb (katolikus, evangélikus) temetőkre 
vonatkozóan is. 
 
5./ A pályázat nyertese vállalja, hogy év közben a díjait csak abban az esetben módosítja, ha igazolni 
tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a megjelölt termék már nem szerezhető be, a 
temetőüzemeltető temető szabályzatát, az Önkormányzat a már hivatkozott rendeletét módosította és 
ezért a pályázati díjak nem tarthatók. A díjak a hivatkozott dokumentumokban foglalt mértékig 
emelhetők. 
 
6./ A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba történő vagy hamvasztásos temetés közül azt 
a szolgáltatást végzi, amelyre az önkormányzat egyedi határozata szól (Elsődleges a hamvasztásos 
temetés).  
 
7./ A pályázatokat 2014. november 14-ig postai úton vagy személyesen benyújtani zárt, jeligés 
borítékban. 
A borítékot „Pályázat közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére” 
felirattal kell ellátni.  
 

Cím:  Horváth Zsolt  polgármester 

         7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u2.  
 
A pályázat személyes kiadása ugyanitt, Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
 
Részletes információ kérhető: Bárdos Lászlóné dr. jegyzőtől 06/75 541-550/162 vagy 
                             06/75 541-551 telefonon, 
vagy személyesen szerda délelőtt 8-12 óráig. 
 



 15 

8./ A pályázatok bontására a 2014. november 18-ai Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül sor.  
 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2014. november 25-ei ülésén dönt. 
 
9./ A Testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, az 1 
éves határozott idejű szolgáltatási időtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan idejűvé 
alakítja.  
 
Dunaföldvár, 2014. szeptember 03. 
        Horváth Zsolt s.k. 
            polgármester 
 
 
Határidő: meghirdetésre 2014. szeptember 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
Szünet volt.  
 
A szünet után a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.  
 
 

13. Javaslat a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt ismertette az előterjesztést. Kiss Lajos Csaba képviselő jelezte, hogy fél havi 
tiszteletdíját a Kertbarátoknak ajánlja fel. Ezzel módosul a határozati javaslat. 
Ezzel a módosítással egyetemben szavaztatta meg a határozati javaslatot. 
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2014. (III.04.) KT 
határozatával és a 117/2014. (V.27.) KT határozatával elfogadott civil szervezetek 
támogatására felajánlott képviselői tiszteletdíjak és járulékának támogatási összegét  az 
alábbiak szerint módosítja: 

Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. 

Központ 
741 032,- 

2. Cserkészet a holnap gyermekeiért  88 354,- 
3. Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület 176 708,- 
4. Polgárőrség Dunaföldvár 917 740,- 
5. Dunaföldvár Football Club 88 354,- 
6. Dunaföldvár Városi Kézilabda Club 88 354,- 
7. Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 88 354,- 
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8. Part-Oldalak Kulturális Egylet 88 354,- 
9. Löfan Mazsorett Csoport 34 200,-  
10. Beszédes József Vízitúra Sportklub 88 354,- 
11. Holler UFC 88 354,- 
12. Sportért Kultúráért Egyesület 829 386,- 
13. Aranyhorog Horgászegyesület 795 186,- 
14. Dunaföldvári Kertbarát Klub 34 200,- 
 Összesen:              4 146 930,- 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2014.10.10. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 

14. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. (volt rendőrségi épület) iskolai célú hasznosítása, 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a részletes 
előterjesztést. Az előterjesztésben nevesítve van, hogy 572 e forintba kerül a 
tervdokumentáció. Az átalakítás várható bekerülési költségére vonatkozóan nem tartalmaz 
adatot az előterjesztés és arra vonatkozóan sem, hogy mennyibe kerül a beruházás, mit is 
vállal a város.  
A bizottság 2 igen 1 nem és 2 tartózkodás mellett nem hozott többségi döntést az kérdésben. 
 
Takács Zoltán képviselő a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság javasolta a 
Képviselő-testületnek a határozat tervezet elfogadását. Javasolta továbbá,  az építkezéssel 
kapcsolatban, hogy az I. ütemben az életveszélyes rész lebontását végezzük el, a II. ütemben a 
belső átépítés és a berendezés legyen elvégezve. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Hozzátette, a bizottsági ülésen az is 
elhangzott, amennyiben nem támogatja a Képviselő-testület a tervdokumentáció elkészítését, 
akkor is ezzel az épülettel valamit kezdeni kell. Mindenképpen költségbe kerül a városnak az 
életveszélyes részek elbontása, illetve az állagmegóvó munkálatok elvégzése.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A lakosság tájékoztatása céljából elmondta, látszólag 
a gyermeklétszám csökkenése miatt voltak kételyei a Képviselő-testületnek ezzel az üggyel 
kapcsolatban. Lehet, hogy csökken a gyermeklétszám, de az elkészített anyagból látszik, hogy 
a hittan, erkölcstan órák miatti csoportbontásokat egyidőben kell megcsinálni. A mindennapi 
testnevelés órák jelen tanévben a főépületben 80 órát jelenetek hetente. Ebben még nincs 
benne a gimnázium, ahol jövőre megjelenik ugyanez a probléma, nekik is át kell majd járniuk 
a csarnokba. A csoportbontás megjelenik pl. a nyelvoktatásban is. Többek között mindezek 
miatt szükséges a volt rendőrségi épület iskolai célú hasznosítása. Minden egy helyen lenne. 
Az iskolai udvar bővíthető lenne a kicsik számára, ami nagyon fontos. A különböző 
korosztályokat szerencsés leválasztani egymástól.   
Ezt az épületet mindenképpen oktatási célra kell használni.  
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Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Az 1. ill. 2.  ütemezés megvalósítható, a 
tervdokumentációt mindenképpen célszerű elkészíteni, mert a bontás illetve a megerősítés is 
építési engedély köteles. Javasolja, hogy a terveket a Képviselő-testület mindenképpen 
készíttesse el és szerezzük be az engedélyeket.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

199/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő- testülete úgy döntött, hogy megbízza, 
mint generál tervezőt a Duna Építész Kft.-t (7020, Dunaföldvár, Petőfi u. 8.) a 7020, 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17. szám alatti volt rendőrségi épület iskolai célú hasznosítására 
készítendő építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, a tervezési költségre 
szükséges bruttó 572 eFt-ot biztosítja a 2014. évi költségvetés tartalékkeretének terhére. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2014. december 15. 
 
 

15. Dunaföldvár, Paksi u. –Anna-hegyi földút karbantartása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
Tóth István képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Ismertette az előterjesztést és a  
Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakat. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen és 1 nem 
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetés terhére végezzék 
el a Paksi- Anna hegyi út szilárd burkolattal való ellátását.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Ez az út valóban felújításra szorul, többször jár arra. Jelezte, 
hogy gépjárművel nehezen lehet közlekedni rajta, mert a növényzet nagyon benőtte.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ezzel a karbantartással a növényzet kérdése is megoldásra 
kerül és útpadka is lesz.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. Jákli János képviselő a napirendi pontok tárgyalása előtt jelezte, hogy 
érintettsége miatt nem szavaz e kérdésről.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
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200/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a 
2014. évi költségvetés 2.1.2. számú mellékletében szereplő 5.700 eFt pénzügyi keretből 
5.671.000,- Ft felhasználását a Dunaföldvár, Paksi – Anna-hegyi földút karbantartására. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a GMZ TERV Kft.-vel (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) 
kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2014. november 30. 
 
 

16. Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda lapostető hő- és csapadékvíz szigetelési 
munkái 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság azzal a meglepő 
javaslattal állt elő, miszerint kis hajlásszögű tetővel oldjuk meg.  Egy tetőnél a 10 év garancia 
nagyon kevés, mi lesz vele 10 év múlva. A bizottság a határozati javaslat „B” változatát 
javasolta elfogadni.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság szintén a 
határozati javaslat „B” változatát javasolta elfogadni. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: A határozati javaslatban már szerepel összeg. Lehetne úgy 
kezelni a kivitelezésre kiírt pályázatokat, hogy a pályázók ne lássák a beruházásra fordítandó 
összeget?  
 
Jákli János képviselő: Jó a javaslat, de a jelen törvények szerint a  város költségvetése 
nyilvános. Az abban szereplő erre vonatkozó táblázat  tartalmazza a város fejlesztési terveit 
lebontva névre és összegre.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Megjegyezte, annak sincs értelme, hogy a vállalkozó 
túl alacsony árral vállal és azt nem tudja teljesíteni, vagy rossz  minőségben fejezi be a 
munkát. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Megnézik, milyen lehetőség lenne Kiss Lajos 
képviselő felvetésére, amellett, hogy a nyilvánosság biztosítva legyen.  
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető:  Hozzátette, minden pályázathoz be kell csatolni a 
Testületi határozatot, melyben már szerepel a konkrét összeg. A Testületi határozat is 
nyilvános. 
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 
„B” változatát.  
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Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

201/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, 
Jókai u. 7. szám alatti óvoda lapostető hő- és csapadékvízszigetelését alacsony hajlásszögű 
magastetővel oldja meg, a tervezési- engedélyezési eljárásra biztosítja a 2014. évi 
költségvetés terhére 460.000,- Ft-ot.  
Dunaföldvár Város 2015. évi költségvetésében beállítja kivitelezéshez szükséges 16.775 eFt-
ot. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2014. december 31. 
  
 

17. Árki Julianna és Árki Pál (Dunaföldvár, Vörösmarty u. 45.) ingatlanvásárlási 
kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megvizsgálta a kérelmet és 
egyhangúlag  azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 60.000.- Ft. vételárét adja el az 
ingatlant.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát.  
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

202/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Árki 
Julianna és Árki Pál 7020 Dunaföldvár, Vörösmarty u. 45. szám alatti lakosok részére eladja a 
dunaföldvári 7762/2 hrsz.-ú, 1385 m2 területű, 2,05 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlant. 
 
Vételár: 60.000.- Ft  
  

Vevőt terheli a jogügylettel kapcsolatos összes költség. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos 
iratok aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2014. október 31. 
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18. Dunaföldvár, Vasút utca aszfaltburkolattal történő kiépítése önerőből 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Jákli János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag  javasolja, 
hogy  fogadja el a Képviselő-testület a határozati javaslatot. 
 
Előterjesztésre vonatkozó több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester 
megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

203/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a város 
2014. évi költségvetésében szereplő Fejlesztési tartalékkeretből átcsoportosít 29 millió 
forintot a Dunaföldvár, Vasút utca aszfaltburkolattal történő kiépítéséhez. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

19. A dunaföldvári mezőőri szolgálat létszámbővítési lehetőségének megvitatása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, az előterjesztést a Képviselő-testület a 2014. május 
27-ei és a 2014. július 8-ai ülésén már tárgyalta. Döntést a Testület nem hozott a kérdésről 
egyik esetben sem, mivel a határozati javaslat nem kapott többségi szavazatot.  Szóbeli 
képviselői indítvány alapján a Mezőgazdasági Bizottság újra napirendjére tűzte a témát  és 
kérte készüljön ismételten előterjesztés. A 2014. szeptember 10-ére összehívott 
Mezőgazdasági Bizottság nem tudja megtárgyalni a kérdést, mivel határozatképtelen volt az 
ülés.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:  A Pénzügyi Bizottság most sem tud a 
Képviselő-testületnek iránymutatást adni a kérdésről, mivel a bizottság többségi szavazatával 
nem foglalt állás a mezőőri szolgálat létszámbővítésére vonatkozóan. A szavazás eredménye, 
1 igen 1 nem és 2 tartózkodás volt.  
 
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Elmondta, a Mezőgazdasági 
Bizottság szeretné ezt a létszámbővítést. A mezőőrség fő pillére az állami támogatás. 2014-es 
évben az állami támogatás 2.400 e Ft-tal megemelkedett. Az önkormányzati támogatás 
mértékéről vitatkozunk most. Jelen pillanatban a jelenlegi létszámmal nem tesz hozzá a 



 21 

mezőőrség költségeihez az önkormányzat. A gazdák hozzájárulásával és a mezőőri járulékkal  
763 eFt-tal járul hozzá a mezőőrség  működéshez. Azt szeretnénk, hogy az önkormányzat 
tartsa fenn a  korábbi támogatás mértékét és ezért javasoljuk plusz 1 fővel megemelni a 
mezőőrség létszámát.  
 
Széles János képviselő: Eredetileg  2 fő létszámot  szerettünk volna bővíteni. Az tény, hogy a 
mezőőrség működésével visszaszorultak a mezei lopások. Arról is szó volt, hogy  erőgépet 
vásárolna az önkormányzat, ami a külterületi utakat rendbe tenné. Lehetne grédert is venni. 
Az 1 fő létszámnöveléssel  egyetértett a képviselők többsége. Kisebb területet kell bejárnia 1 
mezőőrnek, ezáltal hatékonyabb lesz a munkájuk, kevesebb lesz a lopások esélye. 
Kérte, támogassa a Képviselő-testült a létszámbővítést.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Véleménye szerint a mezőőrség technikai felszereltsége jó. Az 
idei évben motorokat vásároltunk.  
A Mezőföldvíz Kft-től, a Dunavíz Kft. végelszámolása után, visszakerül hozzánk az 
összkerék meghajtásos traktor, ami a határban végzendő munkákhoz rendelkezésünkre áll 
majd. Eddig a belterületeken a sok eső miatt keletkezett káreseményeket oldottuk meg, 3 
vállalkozó dolgozott a helyreállításon. Most ezeket az erőinket a külterületi utakhoz tudjuk 
irányítani.  
A hozzászólások tükrében a határozati javaslat „B” változatát tette fel szavazásra.  
 
Szavazott: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta: 
 

204/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat létszámát 
2014.11.01-jétől 1 fő 8 órás foglalkoztatású mezőőr foglalkoztatásával bővíti, a mezőőri 
szolgálat létszámát 6 főben állapítja meg. A Képviselő-testület a mezőőri szervezet 2014. évi 
működéséhez és az 1 fő munkába állításához szükséges költségvetési forrást, azaz 213.000,- 
Ft-ot a 2014. évi költségvetési tartalékkerete terhére biztosítja. A határozat szerinti módosítást 
a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása során át kell vezetni. A 
Képviselő-testület a 6 fő mezőőr bér és dologi kiadásainak a mezőőri járulék összegével és az 
állami támogatással nem fedezett kiadásait 2015-től is biztosítja. 
A létszámváltozást a költségvetés soron következő módosítása során át kell vezetni. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
 
 

20. Mezőőri őrszolgálat technikai fejlesztése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést.  
 



 22 

Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Nem a vadak megfigyelésére használnánk  a 
kamerákat. Vannak a határban „közkedvelt” illegális szemétlerakó helyek, nem 
rendeltetésszerűen használnak bizonyos területeket. Az elkövetők fellelésében nagy segítség 
lenne a kamera és a nyomkövető.  A vadkamerák otthonról nézhetők, áttelepíthetők.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolta a 
vadkamerák beszerzését remélve, hogy azok hasznosak lesznek.  
 
Széles János képviselő: Javasolta, hogy ezek az eszközök a költségvetésünk tartalékkerete 
terhére  legyenek megvásárolva.   
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 
„A” változatát, kiegészítve azzal, hogy vásárlás a 2014. évi költségvetésünk tartalékkerete 
terhére történjen.  
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

205/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul  

- 1 db Ltl Acorn LTL-5210MG típusú vadkamera megvásárlásához bruttó 100.000,-FT 
összegben és  

- 1 db GPS nyomkövető 15.000,-Ft értékben történő megvásárlásához a 2014. évi 
költségvetés terhére (tartalékkeret). 

Az eszközök használatánál az adatvédelmi jogszabályok megtartására fokozott figyelmet kell 
fordítani, ezért a vadkamera végpontját a közterület-felügyelőhöz kell telepíteni. 
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adásvétellel kapcsolatos okiratok aláírására. 

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

21. Döntés a térfigyelő rendszer telepítése tárgyban a  közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Elmondta, 4 céget hívtak meg a meghívásos pályázatra, 
3 cég adta be a pályázatát ebből sajnos 2 formai hibák miatt érvénytelen volt. 
Részletesen ismertette a bíráló bizottsági jegyzőkönyvében foglaltakat és a határozati 
javaslatot.  
 
Széles János képviselő: Sok kamerával ellátott, hatékony  rendszerünk lesz. Tudunk valamit 
tenni, hogy gyorsabb legyen az eljárás? Meg tudjuk sürgetni?  
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Az új eljárásban már mindegyik cég tapasztalatot 
szerzett, tudják, mit rontottak el. 2 hiánypótlást is ki kellett írnunk, ami hetekbe tellett.  
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Bízunk benne, hogy az új  eljárás  már érvényes lesz.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 9 fő. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

206/2014.(IX.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása Dunaföldváron” tárgyú közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság javaslata alapján az 
benyújtott ajánlatok érvényességéről az alábbiak szerint dönt. 
 
A benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok és igazolások alapján a DUNA-ŐR Security Kft. 
(6087 Dunavecse, Petőfi u. 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mely 
szerint az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 
feltételeknek, a testület érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A benyújtott ajánlathoz melléklet nyilatkozatok és igazolások alapján az OKTEL Elektronikai Kft. 
(7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 16.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
mely szerint az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 
feltételeknek, a testület érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A benyújtott ajánlathoz melléklet nyilatkozatok és igazolások alapján az ERANDO Kft. (1149 
Budapest, Angol u. 77.) ajánlattevő ajánlatát a testület érvényesnek nyilvánítja. 
 
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása Dunaföldváron” tárgyú közbeszerzési eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság 
értékelése alapján az eljárás eredményeként az alábbiról dönt: 
 
Az ajánlatkérő Dunaföldvár Város Önkormányzata részéről indított „Térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása Dunaföldváron” tárgyú közbeszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 76.§ (1) 
bekezdés c) pontja értelmében, mely szerint egyik ajánlattevő sem vagy az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel - megfelelő ajánlatot. 
 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert új eljárás megindítására a Kbt. 122/A § szerinti 
hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárásra vonatkozóan.  
 
Az ajánlattételre meghívottak:  
 

- DUNA-ŐR Security Kft. 6087 Dunavecse Petőfi u. 5. 
- OKTEL Elektronikai Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 16. 
- PCJ 2000 Bt. 7020 Dunaföldvár, Táncsics M. u. 42. 
- ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 1149 Budapest, Angol u. 77. 

 
Adott tárgyú korábbi 132/2014.(VI.24.) KT határozatban foglaltak egyéb pontjai továbbra is 
érvényben maradnak. 
 
Határidő: az eljárás megindítására 2014. szeptember 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 



 24 

22. Egyebek 
 
● Dr. Hallai Róbert képviselő: Elmondta, a Napsugár Otthon parkolójában pár cm vastag 
madárürülék  borítja az aszfaltot. A csatorna esős időben  ontja magából a madárürüléket és a 
tollakat.  Meg kellene nézni a tetőszerkezetet, mert lehet, hogy madártetemek is vannak. A 
madárürüléket behordhatják az emberek az otthonba, ami veszélyes lehet a közösségre.  
 
Jenei Judit intézményvezető: A karbantartókkal megnézik, mi van a tetőn.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Kérte, az intézményvezető a héten írásban jelezze az 
önkormányzat fel a helyzetet és intézkedni fognak. 
 
● Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Elmondta, sok gazda fordul 
hozzájuk, mert ebben az évben már másodsor kapnak számlát a Duna Sió Vízitársulattól 
támogatás címén. Miért támogatnánk mi egy társaságot?  
A határban semmiféle tevékenységet a társaság nem végez. Kéri a polgármestert, adjon 
tájékoztatást erről. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Eddig  a dunaújvárosi Vízitársulat részéről csak 
számlák voltak, most egy fényképes tabló jön, amelyben leírják, milyen munkát végez a 
társaság. Nem csináltak semmit.  
Leírták, hogy ránk van bízva a támogatás mértéke és, hogy milyen módon fizessünk. Ő nem 
fizet semmit. Adók módjára ez nem hajtható be. Visszaírja nekik, hogy nem kíván támogatást 
adni.  
Amit az év elején kértek befizetni, arra még megvolt a jogszabályi lehetőségük, az a tavalyi 
évre vonatkozott. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, hoztunk testületi határozatot arról, hogy a 
vízfolyásokat átadjuk a székesfehérvári Vízügyi Igazgatóságnak. 
Előtte van a Duna-Sió Vízitársulat alapszabálya, melyben benne van többek között az is, hogy 
a társaság vízszolgáltatási feladatokat végezhet, ha valaki megbízza őket. Senki nem bízta 
meg őket semmivel.  
Az önkéntes támogatások is szerepelnek az alapszabályban.  
Azt a papírt kell keresni, amit az itteni tagok visszaküldtek, hogy vállaltak támogatást. Nem 
érti, hogy a Duna Sió Vízitársulat hogyan adhatott ki ilyen levelet. Az alapszabály alapján 
javasolja a küldötteknek, hogy  hívjanak össze rendkívüli küldöttgyűlést.  40 küldött képviseli 
ezt a régiót. Paks, Bölcske, Madocsa képviselői vigyék közgyűlés elé az ügyet annak 
érdekében, hogy  állítsák helyre a törvénytelenséget. 
Nem válaszoltak még ezidáig  Képviselő-testületünk  arra vonatkozó határozatára, hogy 
kilépünk ebből a társulásból.  
Most ne fizessen senki semmit, az önként vállalt összegeket nem lehet adók módjára 
behajtani. 
Az Agrárkamara érdekképviselete elé is kell vinni ezt az ügyet. Össze kell hívni a közgyűlést 
és le kell rendezni ezt a kérdést.  
 
Jákli Viktor képviselő: A hivatalos küldött ő, de munkakapcsolatban nincs Dr. Blazsek 
Balázzsal, Paks város jegyzőjével. Megkérte Horváth Zsolt polgármestert, hogy vegye fel  a 
kapcsolatot a Jegyző Úrral és kérje meg, küldje el Ő a levelet a vízitársulatnak.  
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Horváth Zsolt polgármester: Megkeresi  Dr. Blazsek Balázst ez ügyben, de felhívta a 
figyelmet arra, hogy  minden küldöttnek saját aláírásával kell kérnie a küldöttgyűlés 
összehívását.  
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt.  
 
Horváth Zsolt polgármester megköszönte mindazon személyek munkáját, akik ebben a 
választási ciklusban segítették az Önkormányzatot a város fejlődését célzó törekvések 
megvalósításában.   
Kérte a jelenlévőket, hogy 1 perces felállással emlékezzenek meg néhai Keresztes Lajosról, 
aki 2010-2012 között  polgármesterként dolgozott a város érdekében. Az ő munkáját is 
tükrözik az elért eredmények.  
 
A cikluszáró nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta.  
 
Ezután zárt ülést tartott a Képviselő-testület.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

                            Horváth Zsolt     Bárdos Lászlóné dr.  
                             polgármester                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
                           Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 


