
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 
Száma: 658-32//2014.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 
órakor megtartott  soros   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 
Lipták Tamás képviselő 
Takács Zoltán képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak.   
 
Horváth Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 8 fő.  
Széles János képviselő jelezte, hogy betegsége miatt nem tud részt venni a mai ülésen. 
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésre pedig Jákli Viktor képviselőt. 
 
Napirendre vonatkozó módosító javaslatok: 
- Horváth Zsolt polgármester: Kérte, tárgyalják meg az Egyebek-ben a „Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) módosítása – 2014./II.” előterjesztést. 
Az előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. 
 
-Takács Zoltán képviselő: Elmondta, a Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság a 2014. 
december 10-én megtartott ülésén arról határozott, hogy a műszaki ellenőr személyesen 
tegyen beszámolót a Képviselő-testületnek.  
 II. ütemű útfelújítások vonatkozásában, a Radnóti – Kereszt, Katona – Szt. László, Vasút – 
Bezerédj utcák kivitelezése kapcsán Kovács Imre műszaki ellenőr összefoglalót küldött a 
bizottsági ülésre. Ezzel szemben a polgármester úr küldött egy tájékoztatást, melyben jelzi, 
hogy a bizottság megtárgyalta az összefoglalót. A bizottság nem tárgyalt meg semmit. A 
bizottság azt kéri, hogy a műszaki ellenőr számoljon be a munkálatokról, győzzön meg 
bennünket arról, hogy mi rosszul látjuk a helyzetet, milyen  hiányosságok merültek fel a 
kivitelezés során.  
Horváth Zsolt polgármester: A felvetésre reagálva elmondta, meghívjuk a műszaki ellenőrt a 
Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság januári ülésére, és a jelzett két  utcában helyszíni 
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bejárás keretében megtekintené a bizottság a kivitelezést.  Ott lehetne észrevételezni a 
helyzetet. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet lehetne felvenni az ott tapasztaltakról. 
Takács Zoltán képviselő: Számára elfogadható ez a megoldást. A műszaki ellenőrrel 
egyeztetnek az ülés időpontjára vonatkozóan.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Jelezte, lakossági bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy 
kutyák támadtak meg több esetben gyerekeket, felnőtteket. Az ebek befogásával kapcsolatban 
beszéljenek a történtekről. 
 
Más javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az ülés napirendjét. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, valamint az ülés alábbi napirendjét.: 
 
 

1. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 
25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítása a 2015. évi változások miatt  
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság 

 
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi 

közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetésről szóló 
6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Minden bizottság 

 
4. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületnek  2015. évi Munkaterve 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
5. Beszámoló a Képviselő-testület által az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, 

Ifjúsági és Sport Bizottságra és az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottságra 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről  – 2014. év. 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság 

 
6. 2015. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
7. Éven belüli folyószámla hitelkeret felvételének engedélyezése 2015. évre.  

 Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
 

8. Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa Általános iskola, Gimnázium és Szakiskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és Házirendjének véleményezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 
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9. A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola felvételi körzethatárainak véleményezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
10. 2015. évi városi nagyrendezvények programtervezete és költségvetési terve 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális B, Pénzügyi Bizottság, Városfejleszt-Mezőgazdasági B. 

 
11. Dunaföldvár Város Sportkoncepciója  2015-2020. 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális-Sport Bizottság 

 
12. Nyilvános WC üzemeltetése a buszpályaudvaron  
      Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
      Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
13. Közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére kiírt pályázat elbírálása  
       Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
       A pályázatot bontotta: Pénzügyi Bizottság 
        
14. Dunaföldvári Polgárőrség működési  támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
15. Dunaföldvári Polgárőrség részére 2015. január 01-jétől havi működési  támogatás 

biztosítása a 2014. évi szinten I-III. hónapra. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
16. Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett  munkáról 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
● Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évben végzett tevékenységéről, a Társulás  
   működéséről 
    Tárgyalta: - 

      ● Dunaföldvár,Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évben 
         végzett tevékenységéről, a Társulás működéséről 
          Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 
      ● Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó  
          Társulás 2013-2014. évben végzett tevékenységéről, a társulás működéséről 
          Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 
      ● Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett 
          munkáról 
          Tárgyalta: Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság  
      ●  Dunaföldvár,Bölcske, Madocsa, Paks települések – madocsai agglomeráció –   
Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás 
2013-2014. évi munkájáról 
         Tárgyalta: Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
17. Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és 

kiadásainak ¾ éves beszámolója 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
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18. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményben 
határozatlan idejű rehabilitációs foglalkoztatás engedélyezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
19. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, 20. 

számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

  
20. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 

költségvetésének I. sz. módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
21. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 

költségvetésének II. sz. módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
22. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata, 9. számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
23. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

felülvizsgálata, 4/1. számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
24. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának felülvizsgálta, 2. számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
25.  Hozzájárulás Ócsa és Taksony települések Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásához  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
26. Dunaföldvár, Kossuth Lajos utcai akusztikus  forgalomlassító eszköz megszüntetése 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági B. 

 
27. Dunaföldváron a Dankó Pista utcában a 2142 és a 2517/6 hrsz-ú közterületen partomlás- 

vis maior támogatás igénylése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
28. Marótiné Szeleczky Mária (7020 Dunaföldvár, Magyar L. u. 53.) és társa ingatlan   

felajánlása  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
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29. Farkas István (Dunaföldvár, Templom u. 15.) ingatlanvásárlási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
30. Sziládi László (7020 Dunaföldvár, Puskás u. 34.) kérelme haszonbérleti ügyben 

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

31. Bizalom Köre Szociális Szövetkezettel való együttműködés lehetőségének megvizsgálása  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Minden bizottság 

 
 

32. Egyebek 
 
● Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) módosítása- 2014/II. 
   Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Jákli Viktor képviselő elmondta, hogy a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 25. éves jubileuma alkalmából érem került nyomtatásra, melyet szeretne átadni a 
Képviselő-testület tagjainak, és a jegyző asszonynak megköszönve az egész éves támogatásukat.  
 
 

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. A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 

25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítása a 2015. évi változások miatt  
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést.  
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztés és elfogadásra javasolja a  rendelet-tervezetet.  
 
Jákli János képviselő: Javasolta, az érintettek kapjanak  korrekt tájékoztatást, hogy mindenki tudja, 
mi változott, hova kell fordulni.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Amint írásban megkapjuk a törvénymódosítást, elkészítjük a 
tájékoztatást.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti 
rendelet-tervezetet. 
 
Szavazott: 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
A Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:  
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 
25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetésről szóló 
6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Ismertette a 
bizottsági álláspontot, miszerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni a rendelet-
tervezetet. 
 
Dr. Hallai Róbert képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság is megvitatta 
ezt a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Szemet szúrt a bizottságnak, a 4. számú melléklet 2. pontjának d) és e) pontja, miszerint a 
60/80 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybevétele utáni díjszámlázást a bejelentést követő 
negyedévtől kezdi meg a szolgáltató, de az ingatlanhasználó 3 napon belül köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, ha az ingatlanon kettő főnél többen vannak állandó, illetve ideiglenes lakosként 
bejelentve, valamint ha kettő főnél többen tartózkodnak életvitelszerűen az adott ingatlanon. Utóbbi 
esetben  már azonnal számláznak, míg az elősző esetben, - ami az állampolgárnak kedvezőbb lenne 
anyagilag – a következő negyedévtől. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Hozzátette, 2015. január 01-jétől bevezetésre kerül városunkban is a 
házhoz menő hulladékgyűjtő járat. Nem kukás rendszer lesz, hanem megfelelő színű zsákok lesznek. 
A díj nem változik.  
 
Jákli János képviselő: A rendelet-módosítás szerint megszűnik az 50 %-os kedvezmény, azok 
számára akiknek az utca végén kell a kukát elhelyezniük ürítés céljából. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A felvetésre elmondta, a szolgáltató jelezte, hogy 
aránytalanság van a Rendelet 4. melléklet 3. pontjában meghatározott díjakban az alábbiak 
miatt: a lakatlan ingatlanok tulajdonosai a jelenlegi szabályozás szerint 36.-Ft-tal fizetnek 
kevesebbet, mint azon ingatlan tulajdonosok, akiknek az utca végén kell a kukát elhelyezniük 
ürítés céljából. Emiatt szükséges a rendelet 4. melléklet 3. pont 2. francia bekezdéséből az 
50% szövegrész törlése - tehát a 80 literes edényzet B típus díjának 100 %-át fizetik a kukát 
utca végére kihelyezők. 
A kedvezmény megmarad, de nem annyi, amennyi volt. Elismerte, igaza van a képviselőnek, több lesz 
a díj, drágább, mint a lakatlan ingatlanok díja.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Többször megkérdezik őt is, hogy miért kell fizetni a lakatlan 
ingatlanok után. Nem tudja, ez van a rendeletben. Nem mi döntjük el a díjakat, hanem a szolgáltató.  
 
Takács Zoltán képviselő: Megkérdezte, Ki tudná ellenőrizni, hogy kinek van kukája és kinek nincs?  
Az Ifjúság téren a konténer az elszállítás napjára csurig van. A Kossuth L. utcán 5 kuka volt reggelre 
teljesen tele. Hogyan kerül oda a szemét?  
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Horváth Zsolt polgármester:  Örökös téma a szemétszállítás, a közmeghallgatáson lesz róla szó 
részletesen. Még nem érdeklődött a szemétszállító cégnél arra vonatkozóan, hogy hogyan tartják 
nyilván a kukákat. Elvileg mindenkinek kellene lennie edényzetének. Erről is kérnek tájékoztatást.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: A piac téren látta, amint egy autóból zsákokat vesznek ki és elhelyezik 
azokat a kukákban, majd továbbmenve másik kukába is tett be szemetes zsákokat. Ez olyan folyamat, 
melyet meg kellene állítani.  
 
Lipták Tamás képviselő: Elképzelhető megoldásnak tartja, melyet más  települések már használnak, 
hogy a konténerek kerítéssel vannak körbe kerítve, kulcsuk van a lakóknak hozzá.  
Véleménye szerint a nálunk kiépítésre kerülő kamerarendszer is segíthet abban, hogy kiszűrjék az 
illegális szemetet lerakókat.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendelet-tervezetet az 
előterjesztésnek megfelelően. 
 
Szavazott: 8 fő. 
A szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem szavazat. 
 
Az alábbi rendelet született: 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2014.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről 

szóló 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Minden bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Elmondta, a 
bizottság megtárgyalta és elfogadhatónak találta a beszámolót, azt elfogadásra javasolta. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: E bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót. A jegyző asszony elmondta, milyen változások történtek. A bizottság úgy véli a Hivatal 
informatikai rendszerének fejlesztésére sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.  
A bizottság azt javasolta, a 2015. évi Munkatervből kerüljön ki ez a napirend a célból, hogy a 
beszámoló így egy teljes évről szóljon. 2016. januárjában tárgyalják meg majd a 2015. évi munkáról 
készült beszámolót.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyöntetűen elfogadásra 
javasolta a beszámolót. E bizottsági ülésen is  felvetődött a honlapunk kérdése. Remélhetőleg 
megoldódik ez a kérdés és használhatóbb honlapunk lesz.   
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 
A bizottság inkább a támogatások  változására és azok finanszírozására fektette a hangsúlyt. A 
beszámolóban is részletesen kifejtésre került, hogy 2015. március 1-jétől bevezetésre kerül az un. 
települési támogatás, melynek teljes forrását az önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani, 
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amelynek alapja az iparűzési adó. A bizottságot az érdekelte, mekkora lesz ez az összeg. Kérték az 
adóirodát, hogy próbálják meg ezt az összeget a költségvetésbe úgy tervezni, hogy ne kelljen a 
költségvetést többször módosítani emiatt.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy a jövőben a befejezett évről szóljon a beszámoló. A 
következő beszámolót 2016. január havi Képviselő-testületi ülésre  terjessze elő.  
 
Szavazott: 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi határozat született:  
 

245/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal 2014. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
2./ Felkéri a Jegyzőt, hogy a jövőben a befejezett évről szóljon a beszámoló. A következő 
beszámolót 2016. január havi Képviselő-testületi ülésre  terjessze elő.  
 
Határidő: 1./ pont: azonnal 
                  2./ pont: 2016. január havi KT ülés. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 
 

4. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületnek  2015. évi Munkaterve 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a munkaterv 
tervezetet, tudomásul vette azt, hogy ez egy vezérfonal, év közben lesznek még változások. A 
munkatervet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a 
lakásbérbeadási névjegyzék akkor legyen tárgyalva, amikor az aktuális, tehát bármikor lehessen 
dönteni. Eddig  egy évben kétszer tárgyalta a bizottság a lakásbérbeadási névjegyéket.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Hozzátette, az Ügyrendi Bizottság is 
foglalkozott a lakástámogatási kérelmek kérdésével. Amennyiben ezt a kérdést folyamatosan kívánja 
tárgyalni az Oktatási-Szociális Bizottság, a lakásrendeletünk módosítására lesz szükség.  
 
Dr. Révész Judit aljegyző: Hozzátette, abban maradtak az Ügyrendi Bizottsággal a kérdésben, hogy a 
jövő januári vagy februári ülésen átbeszélik, hogy indokolt-e ezen változtatni. Ha igen a 
lakásrendeletet ennek megfelelően módosítani kell. Ettől függetlenül a munkaterv elfogadható, az év 
során  felkerülhetnek az „élet diktálta” plusz napirendek.  
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Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a 2015. évi 
munkatervet. 
 
Szavazott: 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi döntés született: 

246/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre összeállított 
Munkatervet megtárgyalta és elfogadta. 
 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
 
 
 

5. Beszámoló a Képviselő-testület által az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, 
Ifjúsági és Sport Bizottságra és az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottságra 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről  – 2014. év. 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi-,  Szociális-, Ifjúsági és Sport  
Bizottság elnöke: Tételesen ismertette az bizottság saját hatáskörében hozott 2014. évi döntéseket.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az 
átruházott hatáskörében hozott döntésekről készült beszámolót.  
Itt volt szó arról, hogy a lakásbérbeadási névjegyzéket vitassuk meg még egyszer, hogyan legyen a 
jövőben.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról szavaztatta 
a Képviselő-testületet. 
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi határozat született: 
 

247/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi beszámolót 
az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottságra és az 
Ügyrendi – Közrendvédelmi és Jogi Bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester                      
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6. 2015. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a tervet. Mivel 2015. 
január 01-jétől változik a támogatási  rendszer és változik a települési támogatás a bizottság az alábbi 
javaslatokkal élt: 
Az ellenőrzési ütemterv 26. sorában szereplő vizsgálatot a belső ellenőrzés szeptember 
hónapban folytassa le. Legyünk tisztában azzal, hogy az új törvényeknek megfelelően, 
helyesen dolgozik-e az önkormányzatunk.   
A 25. sorában szereplő vizsgálat helyett a 2015. március 1-jétől bevezetésre kerülő települési 
támogatás (segélyezés) törvényességi, szabályossági dokumentáltsági vizsgálatát végezze el a 
belső ellenőr. 
 
Más javaslat és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester ismertette és megszavaztatta az 
alábbi határozatot: 
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi döntés született: 

248/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Belső Ellenőrzési 
Tervet az alábbi módosításokkal elfogadja: 
 
Az ellenőrzési ütemterv 26. sorában szereplő vizsgálatot a belső ellenőrzés szeptember 
hónapban folytassa le.   
A 25. sorában szereplő vizsgálat helyett a 2015. március 1-jétől bevezetésre kerülő települési 
támogatás (segélyezés) törvényességi, szabályossági dokumentáltsági vizsgálatát végezze el a 
belső ellenőr. 
 
Az Éves Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: a határozat továbbítására 2014. december 22. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

7. Éven belüli folyószámla hitelkeret felvételének engedélyezése 2015. évre.  
 Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, mint tudjuk a törvények alapján a költségvetési évben az 
önkormányzatoknak hitelük nem lehet, de arra lehetőséget adnak, hogy az önkormányzatok a  
kiadásaikat finanszírozni tudják,  éven belül folyószámla hitelt vegyenek fel.  
Kérte a határozati javaslat elfogadását.  
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. Hozzátette,  valójában ez egy hosszú folyamat, mire költségvetésünk lesz, addigra talán lesz 
folyószámla hitelünk is.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi döntés született: 
 

249/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000 e Ft éven belüli 
folyószámla hitelkeret felvételét engedélyezi – 2015. évre – a Dunaföldvár és Vidéke 
Takarékszövetkezettől. 
A 2015. évi költségvetési rendeletbe a hitelkeret felvételét  be kell építeni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 

8. Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa Általános iskola, Gimnázium és Szakiskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és Házirendjének véleményezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi-,  Szociális-, Ifjúsági és Sport  
Bizottság elnöke: Elmondta, jelen volt a bizottsági ülésen főigazgató asszony, aki kifejtette, hogy a 
korábbi SZMSZ és Házirend  a közös iskola megalakulásakor jött létre, ezt kellett a jogszabályi 
változásoknak megfelelően aktualizálni. Az önkormányzatnak véleményezési joga van. A kapott 
anyagot elfogadásra javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek.  
Szóba került kérdésként, hogy a házirend tartalmaz-e  valamiféle kitételt arra vonatkozóan, hogy az 
utóbbi időben sok magatartásbeli problémás eset volt az iskolában. Verekedések, balhék voltak. 
Szerencsére a kamera működik, próbálják kiszűrni az elkövetőket.  
 
Bognárné Balogh Andrea igazgató: Hozzátette, a rendszer sokat javított az esetek felderítésében és a 
kollégák hozzáállás is segíti ezt.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Hangsúlyozta, közös összefogással  előbbre léphetünk a 
rendbontókkal szemben.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Hozzátette, mindent az iskolától és a pedagógusoktól nem lehet elvárni, 
sok feladat hárul a szülőkre is. A családnak kell rendet tennie a gyerekek fejében. Megpróbálunk 
segíteni. 
A határozati javaslat „A” változatát megszavaztatta:  
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat. 
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Az alábbi döntés született: 
 

250/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dunaföldvár – Bölcske 
– Madocsa Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola 2014. november keltezéssel kiadott  
Házirendjében és a Dunaföldvári- Bölcskei – Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola, Gimnázium és Szakiskola 2014. évi keltezéssel kiadott Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltakkal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 
 
 

9. A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola felvételi körzethatárainak véleményezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Bognárné Balogh Andrea igazgató: Elmondta a Paksi Tankerület kérte tőlünk, hogy véleményezzük 
a jelenlegi körzethatárokat, kíván-e az iskola módosítani a körzethatárokon. A Beszédes József 
általános iskola vezetői megvizsgálták ezeket a körzethatárokat és az oda várható óvodából érkező 
gyermekek létszámát és úgy gondolják, ne kérjük a változtatást, a jelenlegi határok megfelelnek a jövő 
évben is. Meglátjuk a Kormányhivatal a tavasszal milyen döntést hoz. 
 
Horváth Zsolt polgármester: A tavalyi évben volt-e arra példa, hogy fellebbeztek a szülők? 
 
Bognárné Balogh Andrea igazgató: Minden tanulót oda írattak be, ahova szerették volna.  A 
beiratkozási listát leadtuk a tankerületnek. Minden jóváhagytak, fellebbezés nem történt.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” 
változatát.   
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi döntés született: 
 

251/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Tolna Megyei 
Kormányhivatal által, a Dunaföldvári – Bölcskei – Madocsai Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskolára vonatkozóan a mellékletben meghatározott 
iskolai felvételi körzethatárokkal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
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10. 2015. évi városi nagyrendezvények programtervezete és költségvetési terve 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális B, Pénzügyi Bizottság, Városfejleszt-Mezőgazdasági B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:  Elmondta, a bizottság valójában nem 
foglalkozott a 4 nagyrendezvény tartalmával, csak azt vizsgálta, mibe kerül ez a városnak? 
A bizottság – szakítva az elveivel – támogatja, hogy 10 millió forintos önkormányzati támogatást 
kapjon a  4 nagyrendezvény költségvetése. Továbbra sem tudja elfogadni a bizottság azt, hogy a 
megemelt  költségvetésből a szervező nem tud kijönni, pótszámlákat nem fogad el. Javasolták, 
alakuljon 3 fős bizottság, aki odafigyel a 4 nagyrendezvény költségvetésére, koordinálja a 
programszervező munkáját.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi-,  Szociális-, Ifjúsági és Sport  
Bizottság elnöke: E bizottság is 10.000.000.- Ft. támogatás biztosítását javasolta a 4 
nagyrendezvényhez. A rendezvények maradnának úgy, mint eddig is voltak.  
Javasolta a bizottság, hogy  a koordináló  bizottság tagjai a polgármester, az alpolgármester és az 
Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi-,  Szociális-, Ifjúsági és Sport  Bizottság elnöke, ő maga legyen. 
 
Jákli Viktor képviselő, kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi részt a 
pénzügyi bizottság elnöke elmondta. A 10.000.000.- Ft. támogatás biztosítását e bizottság is 
támogatja. Ennek ellenére az igazgatónak pályáznia kell kőkeményen. Támogatta azt is a bizottság, 
hogy három mentor segítse az igazgató programszervező munkáját. 
 
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy egy 
markánsabb összeggel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy még színvonalasabb rendezvények legyenek a 
városban. A biztos anyagi háttér tudatában kicsit könnyebb lesz a dolguk. Reméli, hogy a három fő 
segítő mentorral meg is tudnak majd felelni ennek a feladatnak.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester ismertette és  megszavaztatta az alábbi 
határozatot.  
 
„1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési 
Központ és Könyvtár 2015. évre vonatkozó nagyrendezvény tervét 19.010.000.- Ft. bevétellel 
és 19.010.000.- Ft. kiadással elfogadja. 
 
2./ A nagyrendezvényekhez a bevételeken belül az Önkormányzat 10.000.000.- Ft-ot biztosít. 
A hiányzó forrást az intézménynek kell pályázatból, a rendezvények bevételeiből és szponzori 
támogatásból biztosítania.  
 
3./ A rendezvényterv tartalmazza a Majális, Nyári Esték, Augusztus 20. és Szüreti Fesztivál 
teljes  bevételét és kiadását a csatolt táblázat szerint. 
 
4./ Az igazgató programszervező munkáját 3 fős bizottság koordinálja, melynek tagjai a 
polgármester, az alpolgármester és az Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi,- Szociális,- 
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke. 
 
5./ A nagyrendezvények bevételi és kiadási főösszegét a 2015. évi költségvetésben kiemelt 
előirányzatként be kell építeni. „ 
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Szavazott: 7 fő. 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi határozat született: 

252/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési 
Központ és Könyvtár 2015. évre vonatkozó nagyrendezvény tervét 19.010.000.- Ft. bevétellel 
és 19.010.000.- Ft. kiadással elfogadja. 
 
2./ A nagyrendezvényekhez a bevételeken belül az Önkormányzat 10.000.000.- Ft-ot biztosít. 
A hiányzó forrást az intézménynek kell pályázatból, a rendezvények bevételeiből és szponzori 
támogatásból biztosítania.  
 
3./ A rendezvényterv tartalmazza a Majális, Nyári Esték, Augusztus 20. és Szüreti Fesztivál 
teljes  bevételét és kiadását a csatolt táblázat szerint. 
 
4./ Az igazgató programszervező munkáját 3 fős bizottság koordinálja, melynek tagjai a 
polgármester, az alpolgármester és az Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi,- Szociális,- 
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke. 
 
5./ A nagyrendezvények bevételi és kiadási főösszegét a 2015. évi költségvetésben kiemelt 
előirányzatként be kell építeni.  
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
              Pataki Dezső igazgató 
 
 
 

11. Dunaföldvár Város Sportkoncepciója  2015-2020. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális-Sport Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi-,  Szociális-, Ifjúsági és Sport  
Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.  
Hozzátette, elhangzott az ülésen, hogy az iskola és az óvoda, mint szervezet nyújtott be módosító 
felülvizsgálati javaslatokat. A javaslatok   főként az érettségihez  kapcsolódó sportpálya biztosítására, 
az intézmények épületeinek aktualizálására vonatkoztak.  A 2008. évben készült  alapkoncepció óta 
több változás is volt a településen. Ezek átvezetésre kerültek a koncepcióban. 2 civil szervezet tett még 
javaslatokat a koncepcióval kapcsolatosan, melyek szintén beépítésre kerültek.  Megállapította a 
bizottság, hogy az anyag aktualizálva lett és egyhangúlag  elfogadásra javasolta a koncepciót.  
 
Takács Zoltán képviselő: Elmondta,  hogy sporttevékenységet tudjunk folytatni, ahhoz először  a 
feltételeket kell megteremteni. Átfogó a beszámoló, de javasolta, hogy  a szabadidős 
sporttevékenységek közé - ami a 14. oldalon van felsorolva -  kerüljön be az atlétikai futópálya, a 
tanuszoda és a műfüves pálya is.  Hozzátette Dunaújvárosban számtalan műfüves pálya van, melyet 
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bérbe is adnak. A beruházás egy idő után megtérül. Talán lenne pályázati lehetőség is erre. Nehéz ügy 
ez a mindennapos testnevelés.  
 
Horváth Zsolt polgármester: 2013. évben egy Belügyminisztériumi pályázat benyújtásra került, 
melyet sajnos forráshiány miatt elutasítottak. Napirenden tartjuk ezt az ügyet.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási,- Kulturális-, Egészségügyi-,  Szociális-, Ifjúsági és Sport  
Bizottság elnöke: Az uszoda ügy a bizottsági ülésen is szóba került. A főigazgató asszony ott 
elmondta, hogy úszásoktatásra Paksra járnak le a tanulók. Viczai János a fürdő ügyvezetője ígéretet 
tett arra, hogy ahogy az idő engedi, május közepétől szeptember végéig valamilyen megoldást talál, 
akár összevont testnevelés órák tartásával lehetőséget biztosít, hogy működjön itt Dunaföldváron az 
úszásoktatás. 
Kérte az anyag készítőjétől, mivel nem szerepel minden dunaföldvári civil szervezet az anyagban,  
hogy gyűjtsön ki teljes körű listát  és azt tegyék az koncepcióhoz. 
 
Horváth Zsolt polgármester: A felvetésre elmondta, a lista elkészült, azt csatolják az anyaghoz.  
 
Lipták Tamás képviselő? Örömmel olvasta a koncepcióban az úszásoktatást. Csatlakozik Takács 
Zoltán képviselőhöz, hogy ezt propagálja. Egyetért a kormány koncepciójával e vonatkozásban. Elő 
kell segítenünk és támogatnunk kell az úszásoktatást. Ez irányban kell elmozdulni. 
 
Jákli János képviselő: Megjegyezte, az atlétikát nem lehet érettségi tárgyként választani, mert a 
felkészülésre nincs meg nálunk a feltétele, nincs pálya. A gimnáziumnak pályát kellene bérelni 
Dunaújvárosban vagy Pakson.  
Hány diákot érint ez? A koncepció miért nem tartalmazza a futópályát? 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Bele lehet ezt is írni. Jöhetnek az ötletek. Eddig csak 2 
szervezettől érkezett javaslat. Várják a további javaslatokat.  
 
Bognáré Balogh Andrea a Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola igazgatja: Jákli János képviselő felvetéséhez 
hozzátette,  itt nem csupán az érettségi pálya bérléséről és az érettségiről  van szó, hanem az arra való 
felkészülésről is. Azok a diákok, aki atlétikából érettségiznének, és a tananyagban is szerepel atlétika, 
azok nem tudnak szabványos pályán felkészülni sem. Hozzá lehetne tenni a koncepcióhoz azt, hogy a 
folyamatos felkészülést akadályozza az atlétikai pálya hiánya. Pénzügyi és fizikai nehézségei is voltak 
a pályabérlésnek. Még ha 5-6 diákot érint is, gondot okoz a pálya hiánya a felkészülésnél.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: 2002-ben volt pályázati forrásból megújítva utoljára az atlétikai pálya.  
Az igaz, amikor a Testület jóváhagyta az edzőpályát, akkor a futó pálya egy része le lett vágva, így ez 
a funkciója megszűnt. Most szükség van a pályára, de véleménye szerint olcsóbb saját megoldással azt 
a 4-5 gyereket átvinni érettségi előtt Soltra, vagy Dunaújvárosba felkészülni. Azzal egyetért, hogy a 
koncepció tartalmazza. Hozzátette még, hogy egy ilyen szabványos pálya kialakítása több 10 millió 
forint lenne.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Régi vágya már a táncoktatást bevezetése a testnevelési 
órákon. Hogyan lehetne ezt megvalósítani?  
Nagyon fontos lenne ez a néphagyományok ápolása miatt is, és azért is, hogy a gyerekek 
megtanuljanak kulturáltan szórakozni. Az alapvető társastáncoktatást is el tudná képzelni. 
 
Bognáré Balogh Andrea a Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola igazgatja: A kérdésre válaszolva elmondta, 
alpolgármester asszonnyal erről már beszéltünk és arról is, hogy mi a feltétele annak, hogy egy 
iskolában táncoktatás legyen. Utána járt és megbeszélte a tankerülettel is. A meglévő pedagógus 
állományon belül, ha valaki  táncoktatói végzettséggel  rendelkezik, akkor az órakeretbe ez beépíthető. 
Bölcskén és Madocsán az általános iskolában heti 1-1/2 órában tanítják a táncot testnevelés órán belül. 
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Van olyan kolléga, akinek megvan ez a bizonyos végzettsége. A dunaföldvári testnevelő és 
pedagógusok között nincsen ilyen végzettséggel rendelkező pedagógus. Létszámot bővíteni emiatt 
nem engedélyezett, nem lehet. Házon belül kellene valakit kiképeznünk a pedagógusaink közül. Külső 
szerződéssel ezt nem lehet megoldanunk. Óraszámi keretben máshogyan nem valósítható meg, csak 
házon belül, pedagógus és táncoktatói végzettséggel.  
A továbbképzéshez pénzt nem kapunk. Csak önerőből, vagy a hiányszakmákat támogató képzésekben 
vehetnek rész a pedagógusok. Ez nem hiányszakma. Ha önköltségből vállalná valaki, akkor lehetséges 
lenne. Eddig erre még nem volt jelentkező.  
Délutáni szabadidős formában működhet, de órarendi keretben csak az elmondott feltételekkel.  
Szabadidős formában most is működik. Táncegyesületeinknek a gyerekek tagjai.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Úgy véli, ne maradjon ki belőle senki, mindenkinek az 
általános műveltségéhez tartozzon ez hozzá. 
 
Jákli Viktor képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Takács Zoltán képviselő: Visszakanyarodva az atlétikához elmondta, véleménye szerint a megmaradt 
futópályán két sávot ki lehet alakítani, ahol fel tud készülni az atlétikából érettségizni kívánó gyerek.  
Végig kell gondolni mik azok az atlétikai számok, amiből érettségizni szeretne a gyerek, és ehhez 
igazodva ki lehetne alakítani a pályát.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot. 
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 

253/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dunaföldvár Város 
Sportkoncepcióját a 2015-2020 terjedő időtartamra. 
 
A Sportkoncepció a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 
 

12. Nyilvános WC üzemeltetése a buszpályaudvaron  
      Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
      Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést  és 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Takács Zoltán képviselő a Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság kéri a 
polgármester urat, adjon tájékoztatást a vásár téren található nyilvános Wc. üzemeltetésével 
kapcsolatban. Azzal egyetért a bizottság, hogy szükséges a nyilvános Wc. itt a buszpályaudvaron. 
Leírva az előterjesztésben az nincs, hogy együtt kívánja-e működtetni az önkormányzat a két helyen 
található Wc.-t.? Mi van azzal a vállalkozóval, aki a vásárban működteti a Wc.-t? Mi a szándék vele? 
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Horváth Zsolt polgármester: Válaszában elmondta, 2014. december 31-én lejár a vásártéren a Wc-t 
működtető vállalkozóval a határozott időre kötött szerződés. Elemeztük  mindkét Wc vonatkozásában 
az árbevételeket és kiadásokat. Úgy látjuk, ha egyben lesz a Wc-k üzemeltetése, azok egymást ki 
fogják egészíteni és egy nullához közeli eredmény tudunk kimutatni. Ezek elérése érdekében kérte az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. A foglalkoztatott 2 személy bér- és járulék költségeit nem 
fedezi a buszpályaudvaron befolyt bevétel.  
 
Jákli János képviselő: Hozzátette, a vásári bevételből fedezni lehetne a buszpályaudvari mínuszt, így 
lehetne nullszaldós az eredmény. Egyetért azzal, hogy legyen egy kézben az üzemeltetés és javasolta 
maradjon az eddigi díj.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

254/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2015. 
január 01-jétől saját fenntartásban tovább működteti a Dunaföldvár, Mészáros u. 2. szám alatti 
autóbusz pályaudvar területén lévő nyilvános WC-t az alábbiak szerint: 
 
- A WC üzemeltetésében munkavállalóként résztvevő 2 főt napi 6 órás foglalkoztatásban 
határozott időre – 2015. január 01-jétől 2015. december 31-ig alkalmazza, emiatt a 2015. évi 
költségvetési rendelet 2.7 sz. mellékletében a létszámkeretet 2x6 órás foglalkoztatotti 
létszámmal megemeli 12 hónap határozott időre. 
- A nyilvános WC eseti használati díját 150.- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 
 
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítani szükséges a pénzkezelési 
szabályzatot. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

13. Közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére kiírt pályázat elbírálása  
       Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
       A pályázatot bontotta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztésben leírtakat. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Részletesen ismertette a díjtételeket.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
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Az alábbi határozat született: 
 

255/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2015. január  01-től kezdődő időponttal  2015. 

december 31-ig a 
PANTAR BT-t 

(7030 Paks, Kálvária 2.) 
 

bízza meg a közköltségen történő temetések szolgáltatási tevékenységének végzésével, a 
pályázatában részletezett díjak alkalmazásával.  
A minimum szolgáltatás tartalma és  a temetés formája az egyes temetések 
megrendelésével egyidejűleg kerül meghatározásra. (A díjtáblázat a határozat mellékletét 
képezi) 

 
2. A temetés kizárólag az Önkormányzat által köztemetői feladatok végzésére kijelölt 

864 hrsz-ú fölvégi temetőben (evangélikus rész) történhet, kivéve, amennyiben az 
elhaltaknak bármely más dunaföldvári temetőben megváltott sírhelye van.  

 
Határidő: értesítésre 2014. december 31. 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
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255/2014.(XII.16.) KT határozat 1. melléklete 
 
                                                      Közköltséges temetések árai 
 
 PANTAR BT 

ajánlata 
koporsós temetés sírba  
Szociális egységcsomag 
(koporsó, koporsó bélés, kereszt és tábla, 
műbetét, egészségügyi csomag) 

 
              27.380.- 

 Sírásás, Hantolás 8.040.- 
Beszállítás  helyi 8.400.- 
Összesen: 43.820.- 
   
Koporsós temetés kriptába:  
 Szociális egységcsomag  
(koporsó, koporsóbélelés, műbetét, kereszt és 
tábla, egészségügyi csomag  

- 
 

27.380.- 
Kriptanyitás-zárás 8.040.- 
Beszállítás, helyi 8.400.- 
Összesen: 43.820.- 
 
   
Urnás temetés sírba, sírboltba:  
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással) 23.400.- 
Egészségügyi  és kellékcsomag 
(hamvasztóalj tetővel, műbetét, sírjelző, tábla 
Fehér műanyag urna, eü.csomag) 

10.000.- 

Beszállítás helyi 8.400.- 
Urnaelhelyezés sírba, kriptába 6.000.- 
Összesen: 47.800.- 
   
   
Urnás temetés urnafalba:  
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással) 23.400.- 
Egészségügyi és kellékcsomag 
(hamvasztóalj tetővel, műbetét, fehér 
műanyag urna, egészségügyi csomag  

10.000.- 

Beszállítás helyi 8.400.- 
Urnaelhelyezés falba, tábla beragasztása 6.000.- 
Összesen: 47.800.- 
 
 
Fenti árak az ÁFÁT tartalmazzák. 
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14. Dunaföldvári Polgárőrség működési  támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette a kérelmet. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 
támogatta, hogy a kért összeg, 200 ezer forint biztosítva legyen a Polgárőrség részére. 
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

256/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város 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 Polgárőrség részére 200.000 Ft vissza nem 
térítendő rendkívüli működési támogatást nyújt a 2014. évi költségvetés terhére. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a hivatkozott rendelet 4. sz. melléklete szerint egyedi 
megállapodást kell kötni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

15. Dunaföldvári Polgárőrség részére 2015. január 01-jétől havi működési  támogatás 
biztosítása a 2014. évi szinten I-III. hónapra. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette a kérelmet. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 
támogatta a határozati javaslat elfogadását. Hozzátette,  kiemelt civil támogatásról van szó.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
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257/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő –testülete engedélyezi a Dunaföldvári Polgárőrség részére a 
2014. évben nyújtott támogatás szintjén a 2015. évi  költségvetési rendelet megalkotásáig a 
havi arányos támogatás átutalását. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
Dr. Süveges Árpádné kiment az ülésről, jelen van 6  fő képviselő és a polgármester. 
 

16. Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett  munkáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

● Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évben végzett tevékenységéről, a Társulás  
   Működéséről 

 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az beszámolót. Elmondta, a lakosság arányú felosztás már 
nem fedezi a működtetési költségeink részarányát. A felsorolt 6 feladatból mi csak három területen 
vagyunk érdekeltek, a többi feladatot saját hatáskörben oldjuk meg. Januárban arra fog javaslatot 
tenni, hogy vizsgáljuk felül a feladatok hozzájárulási összegét és a lakosság arányú elszámolásról 
térjünk át egy vegyes finanszírozási formára, ami figyelembe veszi a szolgáltatások igénybe vételét is. 
Ez a változtatás lenne igazságos. Dunaföldvár sokkal többet tesz bele a szolgáltatásba, mint amennyit 
onnét igénybe vesz.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Hozzátette, amit polgármester úr is elmondott, lehet látni a paksi 
ügyeletnél, hogy sokkal többször mennek ki sürgősségi esetekhez paksi betegekhez, mint a 
dunaföldvári betegekhez. Át kell gondolni, mennyit adunk hozzá ehhez a közös „élethez”. Mennyivel 
egyszerűbb egy paksi betegnek bemenni a paksi ügyeletre, mint a dunaföldvári betegnek lemenni 
Paksra az ügyeletre. Inkább elmennek Dunaújvárosba a betegek. Valóban aránytalan a különbség, meg 
kell gondolni mennyit adunk hozzá. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Örömmel tette közzé, hogy a Társulási Tanács alelnökévé 
Horváth Zsolt polgármestert választották meg, mellyel reméljük az érdekeink képviseletét jobban el 
tudjuk látni.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az ő véleménye is az, hogy jogos a felvetés az anyagiakkal 
kapcsolatban. Nem kevés, amivel hozzájárulunk, de azért óvatosan álljunk ehhez a dologhoz, nehogy a 
támogatásoknál elveszítsük azt, amit esetleg nyerünk. Figyeljünk erre. 
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott 7 fő. 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 
 
 
 
 



 22 

258/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulásban végzett munkáról szóló, 2014. évre vonatkozó polgármesteri beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 
      ● Dunaföldvár,Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évben 
         végzett tevékenységéről, a Társulás működéséről 
          Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 

 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Biztottság elnöke: A bizottság tárgyalta a 
beszámolót, melyet elfogadásra javasolt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” 
változatát.  
 
Szavazott 7 fő. 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

259/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi beszámolóját elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 
 
 
 

      ● Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó  
          Társulás 2013-2014. évben végzett tevékenységéről, a társulás működéséről 
          Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 
 

Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Biztottság elnöke: A bizottság áttekintette az 
anyagot és egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott 7 fő. 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
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260/2014.(XII.16.) KT  

h a t á r o z a t 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulás 2013-2014.közötti időszakra vonatkozó működéséről szóló 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
 

      ● Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett 
          munkáról 
          Tárgyalta: Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
Horváth Zsolt polgármester: Részletesen ismertette az előterjesztést.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. Megjegyezte a 
bizottság, hogy Horváth Zsolt polgármestert a Társulás a Felügyelő Bizottság elnökévé választotta.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” 
változatát. 
 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

261/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban a 2014. évben végzett 
munkájáról elfogadja.  
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
  

      ●  Dunaföldvár,Bölcske, Madocsa, Paks települések – madocsai agglomeráció –   
Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás 
2013-2014. évi munkájáról 
         Tárgyalta: Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
Horváth Zsolt polgármester: Részletesen ismertette a beszámolót. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
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Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

262/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-
Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és 
Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Tárulása 2013-2014. évi munkájáról készült 
beszámolót elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

17. Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és 
kiadásainak ¾ éves beszámolója 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a beszámolót és azt 
elfogadásra javasolja. Elmondta, az intézmény mindent megtett, hogy a ¾ évre vonatkozó kiadásait 
időarányosan fenntartsa.  A beszámolóból látszik, hogy  az intézmény a bevételeit túlteljesítette,  a 
kiadások időarányosak, nincs túllépés. Dunaföldváron és Bölcskén lényeges a túlteljesítés, Madocsán 
szinte a ¾ évnek megfelelő. Felmerült a kérdés,  Dunaföldváron és Bölcskén alulterveztünk? Azt a 
választ kaptuk, hogy tervezési anomália lehetett. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a pénzügyi iroda egyik munkatársát megkérte, hogy 
készítsen magyarázó táblázatot erre vonatkozóan. A kimutatás még nem készült el, be kell kérni az 
intézményektől az adatokat. Ezt majd a képviselők rendelkezésére bocsájtjuk.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 
„A” változatát. 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

263/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár – 
Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak ¾ éves 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester                      
 
 
 
 



 25 

18. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményben 
határozatlan idejű rehabilitációs foglalkoztatás engedélyezése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. Indítványozta, hogy az intézmény számára a 
2 fő rehabilitációs alkalmazott határozott időre történő továbbfoglalkozatását 2015. január 01-jétől 
2015. december 31-éig engedélyezze a Képviselő-testület.  
 
Jákli János képviselő: Megjegyezte, pozitívumnak tartja, mivel ritkán van arra példa, hogy egy 
intézményvezető arra tesz ígéretet, hogy a két összeg közötti különbözetet, ami ez esetben 300 ezer 
forint – kigazdálkodja. Javasolja a határozati javaslat elfogadását a módosító javaslattal egyetemben. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat 
„A” változatát az által tett módosító indítvánnyal egyetemben. 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

264/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény számára a 2 fő rehabilitációs 
alkalmazott határozott időre történő továbbfoglalkoztatását 2015. január 1-jétől 2015. 
december 31-éig. Ezzel a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
engedélyezett létszáma 2015. január 1-jétől 104 fő, ebből Dunaföldváron engedélyezett 
létszám: 
                                                    Teljes munkaidőben: 73 fő 
                                                     Részmunkaidőben:  6 fő 
                                                     Álláshelyek száma összesen: 79 fő 
 
A 2015. 01. 01-jétől engedélyezett létszámkeretet tartalmazó táblázat a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 
 
  

19. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, 20. 
számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
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265/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának 20. számú módosítását a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 

  
20. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 

költségvetésének I. sz. módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

266/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár – 
Bölcske – Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének I. 
sz. módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester                      
 
 

21. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 
költségvetésének II. sz. módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
22. Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata, 9. számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 
 

Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Bizottság megtárgyalta mindkét előerjesztést és 
azokat elfogadásra javasolta.  
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatotokat 
külön-külön. 
 
Mindkét határozati javaslat vonatkozásában szavazott 8 fő. 
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A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozatok  születettek: 
 

267/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár – 
Bölcske – Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének II. 
sz. módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester                      
 
És 
 

268/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 9. számú módosítását és 
az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester  
                                         
 

23. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálata, 4/1. számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

269/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 4/1. számú módosítását és az egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
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24. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának felülvizsgálta, 2. számú módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

270/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-
Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének 
Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 
 
 

25.  Hozzájárulás Ócsa és Taksony települések Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásához  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: - 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
Szavazott 8 fő. 
A szavazás eredménye: 8 igen egyhangú szavazat.  
 
Az alábbi határozat született: 
 

271/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és 
a következő határozatot hozza: 
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1./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa Város Önkormányzata és 
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. 
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik, amelynek 
költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan 
csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében 
foglaltak alkalmazását. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Délegyháza Község Önkormányzatának 2015. 
január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási 
szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal 
korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányzata Képviselő-
testülete pedig erről 2014. július 2-án döntött. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Szünet volt.  
 
Dr. Süveges Árpádné a továbbiakban nem vett rész az ülésen, jelen van 6 fő képviselő és a 
polgármester. 
 

26. Dunaföldvár, Kossuth Lajos utcai akusztikus  forgalomlassító eszköz megszüntetése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester: 
 
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, kérés érkezett, hogy szüntessük meg a Kossuth 
L. utcában a még meg nem szüntetett forgalomlassítókat, mert a hanghatás zavarja a közelben működő 
vállalkozásokat. A bizottsági ülésen olyan indítvány hangzott el, hogy vizsgáljuk meg  van-e lehetőség 
emelt szintű gyalogátkelőhely létesítésére. Az ötletelés nyomán abban maradtak, hogy a 2015.évi 
költségvetés tervezésének időpontjára az emelt szintű gyalogátkelőhely költségvetése, 
megvalósíthatósági tanulmányterve álljon rendelkezésre, hogy dönteni tudjanak. Mindaddig, amíg 
erről döntés nem születik a most meglévő elemek  maradjanak meg.  
 
Dr. Hallai Róbert az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke: E bizottság is 
megvitatta a kérdést.  Egy biztos,  amíg ezek az eszközök használatban vannak, több zajt 
okoznak, forgalmat lassítanak. Amint átmennek az autók a Dunaújváros felé vezető szakaszon 
a forgalomlassító és  a gyalogátkelő után újra felgyorsítanak és ez  pontosan az iskola előtti 
szakaszra esik. Eddig még szerencsére nem történt baleset. Hozzátette,  nemcsak a 
gyalogátkelő helyen közlekednek az emberek, hanem keresztül-kasul a városon. Ezt is 
rendezni kellene.  
A bizottság döntése 3 egyhangú szavazattal az volt, hogy szüntessük meg a forgalomlassító 
berendezéseket, mert sok haszna nincs.  
 



 30 

 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi  Bizottság elnöke:  Ismertette a bizottság döntését, miszerint a Képviselő-testület 
szüntesse meg az akusztikus forgalomlassító eszközt és a jelenlegi gyalogátkelőhelyet építse át emelt 
szintű gyalogátkelőhellyé. Ez színes térkőből lenne és egy 3 méteres térkövön haladnának át az autók, 
lelassítaná a forgalmat. Ez a megoldás nem fog zajhatással járni.  
Hangsúlyozta, ha ezt megépítik, az nem fogják elbontani! Nem lesz képviselő, aki hozzájárulna ehhez. 
 
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Leszögezte a bizottság azt, mivel nem kevés pénzbe kerül 
az emelt szintű gyalogátkelőhely megépítése, akkor az ott marad! Azt tudomásul kell venni, ha egy 
autó nagy sebességet ott áthalad, nagyot fog koppanni.  
 
Lipták Tamás képviselő: Nem igazán hisz abban, hogy a pár centivel megemelt térszínt csökkentené 
a forgalmat, de ha ez így van, akkor támogatja. Számára az a megoldás tetszik és  javasolja vizsgáljuk 
meg annak a lehetőségét, amennyiben az lehetséges,  hogy a forgalmat elterelve lassulna-e a 
forgalom?  
 
Takács Zoltán képviselő: Véleménye szerint ez a megoldás biztosan lelassítja a forgalmat.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Ha már a műszaki iroda kikalkulálta, hogy ez mennyibe kerül, 
az a 2015. évi költségvetésünkben legyen benne. Kérjék ki szakember véleményét. 
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Véleménye szerint szükség  van arra, hogy a posta és az iskola  
előtt legyen  gyalogátkelőhely! Veszélyes, ami az iskola előtt reggelente lenni szokott.  
Az iskola előtti közlekedés helyzetét komplexen kell megoldani.  
 
Jákli Viktor képviselő: A két zebrát nem tartja logikusnak egymástól 30 méterre. 
Felhívta a képviselők figyelmét arra, ha ez megépítésre kerül, akkor egyéb figyelemfelhívó 
eszközöket kell biztosítani, hogy figyelmeztesse az autósokat, mert nagyon veszélyes lesz erre 
nagy sebességgel felhajtani.  
A forgalom elterelést és a zebra odébb helyezését nem javasolja. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:  Megjegyezte, hogy a szülők is 
felelőtlenek reggelente, több esetben a gyermek pl. körülnézés nélkül szalad át az úton az 
iskolába. A szülők is tegyenek meg mindent, hogy baleset ne következzen be. 
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester összefoglalva az elhangzott 
javaslatokat - megszavaztatta az alábbi  határozatot: 
 
„1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott, hogy a posta 
előtti gyalogos átkelőhelyet átépítteti, úgy hogy az szintben elkülönüljön az aszfalt út síkjától 
és kiemelt színezéssel is felhívja a figyelmet a gyalogosok áthaladására. Ezzel egyidejűleg 
megszűntetésre kerülnek az akusztikus forgalomcsillapító elemek. A kivitelezéshez szükséges 
bruttó 2,5 millió forint becsült költséget a 2015. évi költségvetésben biztosítja. 
 
2./ A Képviselő-testületi határozat szerinti megvalósítás előtt  helyszíni szemlét tűzzön ki a 
Polgármesteri Hivatal a kijelölt gyalogátkelőhely felülvizsgálata ügyében. „ 
 
  
Szavazott 7 fő. 
A szavazás eredménye 7 igen egyhangú szavazat.  
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Az alábbi döntés született: 
  

272/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott, hogy a posta 
előtti gyalogos átkelőhelyet átépítteti, úgy hogy az szintben elkülönüljön az aszfalt út síkjától 
és kiemelt színezéssel is felhívja a figyelmet a gyalogosok áthaladására. Ezzel egyidejűleg 
megszűntetésre kerülnek az akusztikus forgalomcsillapító elemek. A kivitelezéshez szükséges 
bruttó 2,5 millió forint becsült költséget a 2015. évi költségvetésben biztosítja. 
 
2./ A Képviselő-testületi határozat szerinti megvalósítás előtt  helyszíni szemlét tűzzön ki a 
Polgármesteri Hivatal a kijelölt gyalogátkelőhely felülvizsgálata ügyében.  
 
Határidő: a helyszíni szemlére időjárástól függően 2015. január 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

27. Dunaföldváron a Dankó Pista utcában a 2142 és a 2517/6 hrsz-ú közterületen partomlás- 
vis maior támogatás igénylése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, a bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a vis 
maior támogatási igény benyújtásra kerüljön.  
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Hozzátette, hogy  az elmúlt időszak esőzései miatt történt ez a 
csúszás. Ez eltelt időszak alatt kint volt a pince partfal bizottság is a Belügyminisztériumtól illetve a 
Kormányhivataltól a Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mindkét bizottság  ezt a vis maior eseményt 
pályázatra alkalmasnak találta.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot. 
 
Szavazott 7 fő. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi határozat született: 

273/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Dankó Pista utcában a 2142. és a 2517/6. hrsz.-ú 
közterületen partomlás 
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A káresemény forrásösszetétele: 

        

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 783.895,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 7.055.053,- Ft 90 

Forrás összesen 7.838.948,- Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 7.838.948,-Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 
rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  

 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó). 

 

- A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja 
ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

- A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III.10.) KT. számú 
rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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28. Marótiné Szeleczky Mária (7020 Dunaföldvár, Magyar L. u. 53.) és társa ingatlan   
felajánlása  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja, hogy az ingatlan vételre történő 
felajánlását fogadja el a Képviselő-testület. Megjegyezte a bizottság, hogy az ingatlan vásárlás a város 
jövőbeli céljaival „egybevág”.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslat „A” 
pontját azzal, hogy a vételár 100.000.- Ft.  
 
Szavazott 7 fő. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi határozat született: 

274/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Marótiné Szeleczky Mária 7020, 
Dunaföldvár, Magyar L. u. 53. szám alatti lakos és Monostoriné Szeleczky Gabriella 1224, 
Budapest, V. utca 4. szám alatti lakosok ingatlan felajánlását elfogadja a dunaföldvári 1726 
hrsz.-ú, 632m2 területű, beépítetlen terület, út megnevezésű ingatlant megvásárolja. 
 
Vételi ár: 100.000.- Ft. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2015. január 31. 
 
 

29. Farkas István (Dunaföldvár, Templom u. 15.) ingatlanvásárlási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette a kérelmet. A bizottság - figyelembe véve az 
aranykorona értéket és a vételárat – elfogadásra javasolja az ingatlan eladását.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozatot. 
 
Szavazott 7 fő. 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi határozat született: 
 
 
 



 34 

275/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Farkas István 7020 Dunaföldvár, 
Templom u. 15. szám alatti lakos részére eladja a dunaföldvári 8678/2 hrsz.-ú, 2031 m2 

területű, 1,14 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlant. 
Az adásvétel során a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. 
szabályai szerint kell eljárni. 
 
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: 2015. április 30. 
 
 
 

30. Sziládi László (7020 Dunaföldvár, Puskás u. 34.) kérelme haszonbérleti ügyben 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési-Mezőgazdasági Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Takács Zoltán  a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  
Bizottság elnöke:  A bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, a bizottság is egyetért a javaslattal. A bérleti díj 
mértéke 1.610.- Ft. aranykoránként. Megjegyezte, piaci áron köt szerződést a város.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott 7 fő. 
A szavazás eredménye: 7 igen egyhangú szavazat. 
 
Az alábbi határozat született: 
 

276/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Sziládi László 7020 Dunaföldvár, Puskás  
u. 34. szám alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt a dunaföldvári 0111/1 hrsz-ú, 90712 m2 
területű, 228,59 AK értékű szántó művelési ágú, 0111/2 hrsz-ú, 688 m2 területű, 1,73 AK értékű 
szántó művelési ágú, 0111/3 hrsz-ú, 5661 m2 területű, 14,27 AK értékű szántó művelési ágú, 0111/4 
hrsz-ú, 1782 m2 területű, 4,49 AK értékű szántó művelési ágú, 0111/5 hrsz-ú, 2914 m2 területű, 7,34 
AK értékű szántó művelési ágú ingatlanokra, melyek összesen 10 ha 1757 m2 területűek és 256,42 AK 
értékűek és a dunaföldvári 0113/1 hrsz-ú, 26855 m2 területű, 19,61 AK értékű gyep művelési ágú, 
0113/2 hrsz-ú, 5120 m2 területű, 3,74 AK értékű gyep művelési ágú, 0113/3 hrsz-ú, 1891 m2 területű, 
1,38 AK értékű gyep művelési ágú, 0113/4 hrsz-ú, 4094 m2 területű, 2,99 AK értékű gyep művelési 
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ágú, 0113/5 hrsz-ú, 974 m2 területű, 0,71 AK értékű gyep művelési ágú, 0113/6 hrsz-ú, 2347 m2 
területű, 1,71 AK értékű gyep művelési ágú, 0113/7 hrsz-ú, 420 m2 területű, 0,31 AK értékű gyep 
művelési ágú ingatlanokra, melyek összesen 4 ha 1701 m2 területűek és 30,45 AK értékűek 2015. 
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig, határozott időre, 1.290,- Ft/AK/év +Áfa bérleti díj 
ellenében (összesen 286,87 AK, összes bérleti díj 370.062,- Ft +Áfa/év) hivatkozással a Képviselő- 
testületének az  önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013 
(VII.01) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja valamint ugyanezen jogszabály 21.§. (2) 
bekezdés e) pontjában foglaltakra. 
Az adásvétel során a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. szabályai 
szerint kell eljárni. 
 
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
31. Bizalom Köre Szociális Szövetkezettel való együttműködés lehetőségének megvizsgálása  

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Minden bizottság 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Jákli János a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, a bizottsági ülésen alaposan megvitattuk ezt a 
kezdeményezést. Az ülésen részt vett a  Szociális Szövetkezet elnöke és  gazdasági vezetője. Azok a 
lakosok, akik érdeklődnek a szövetkezet tevékenysége iránt, nyúltenyésztésre és gyógynövény 
termesztésre tehetnek javaslatot. A Szövetkezet elméleti és gyakorlati oktatást tervez. A gyakorlati 
oktatás lebonyolításához kérik a város segítségét. Pl. nyúltenyésztésnél olyan istállót, ólat próbáljunk 
meg felkutatni, ahol ez a tevékenység folytatható. Az elméleti és a gyakorlati képzést követően több 
irányú lehetősége van  az oktatásban résztvevőknek. Ha a  nyúltenyésztővé válást választja valaki, 
annak biztosítják az anya- és apaállatokat. Elhangzott még a bizottsági ülésen az is, hogy a Szociális 
Szövetkezetbe belépők biztosítása hogyan fog megtörténni? Szerinte kissé felkészületlenek voltak a 
válaszadók e tekintetben, de arra kaptunk ígéretet tőlük, hogy felkészülnek a válaszra.  
Azt javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek, hogy  nagy nyilvánosság  előtt hirdesse meg ennek a 
lehetőségét, hívja fel a dunaföldvári közmunkások illetve a lakosság  figyelmét, hogy erre a 
tájékoztatóra menjenek el és amennyiben komoly érdeklődés  mutatkozik és legalább 20 fő érdeklődik, 
abban az esetben a város kösse meg a szerződést, biztosítsa az oktatás helyszínét, segítsen olyan ólat 
találni, ahol a gyakorlati foglalkozás megvalósítható. Amikor valaki már a szövetkezet tagjaként 
nyulat kíván tenyészteni, akkor már a városnak nincs beleszólása. Elhangzott még, hogy a Szociális 
Szövetkezet az előállított terméket felvásárolja, nem a termelőnek kell piacot találnia. Árakról nem 
beszéltek. Arra tettünk ígéretet, amennyiben a Testület támogatja ezt az elképzelést, megszervezzük a 
tájékoztatás helyszínét és azt követően érdeklődés ismeretében kívánunk továbblépni.  
 
Dr. Hallai Róbert az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke: Elmondta, a bizottság 
azon az állásponton volt, hogy egyenlőre ne kössük meg a  szerződést. Előtte legyen helyzetfelmérés 
és fórum.  
 
Takács Zoltán  a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  
Bizottság elnöke:  Elmondta a bizottság véleményét, miszerint a bizottság egyhangúlag javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy hirdessen fórumot a lakosságnak. Hozzátette, ennek a szövetkezetnek 
tagja lehet 3.000.- Ft-os tagdíj mellett bárki.  
 
Jákli János képviselő: Azt is megkérdeztük a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy ez a szövetkezet 
mióta működik? Nem most alakult ez a szociális szövetkezet, 1 éves működés, tehát rövid idejű 
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tapasztalat van mögöttük. Megkérdezték őket, mi a gyakorlat, hányan jelennek meg egy fórumon, 
hány válik érdeklődővé? Annyit mondtak, hogy vegyes a kép, akár településenként változhat. 
Mindenhol voltak érdeklődők és pozitív fogadtatásra találtak.  
Teremtsük meg mi is  a lehetőséget, ha  van rá érdeklődés! 
 
Horváth Zsolt polgármester: Javasolta, hogy a fórumot 2015. január közepére hirdessék meg. 
Egyeztet a Művelődési Központ vezetőjével, hogy a kistermüket igénybe vehessék erre a célra.  
 
Jákli Viktor képviselő: Neki is az a véleménye, mindenképpen el kell indulni valamilyen irányban, 
azoknak a rétegeknek a megmozdítása érdekében, akik elszoktak a munkától és őket vissza tudjuk 
vezetni a munka világába. Ez is egy lehetőség erre. Ugyanakkor óva int mindenkit a túlzott 
optimizmustól, mert vannak keserű tapasztalatok is. Meg kell kezdenünk valamit önkormányzati 
szinten, hogy tudjanak hol dolgozni ezek az emberek.  
 
Takács Zoltán képviselő: Hangsúlyozta, ha valaki éppen szociálisan nem rászoruló, ő is jöhet és tagja 
lehet ennek a szövetkezetnek, ha meg tudnak egyezni.  
 
Horváth Zsolt polgármester javaslatával minden képviselő egyetértett. 
 

32. Egyebek 
 
● Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) módosítása- 2014/II. 
   Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, annak 
érdekében, hogy az állami főépítésznek tovább tudjuk küldeni az anyagot, kell a Testület döntése. 
Kérte a határozati javaslat elfogadását.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:  
 
 
„1./Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Dunaföldvár Város 
Településrendezési tervének részleges módosítása -2014/II” című tervanyagra beérkezett 
véleményeket illetve a tervezői válaszokat elfogadja, amely dokumentáció a Városfejlesztési 
és Műszaki iroda tervtárában található (2217/2014 szám). 
  
2./ A tervanyag tartalma: 

A dunaföldvári 0583/1, 0583/12, 0583/14, 0584/2, 0585/2  hrsz-ú ingatlanokat érintő 
településszerkezeti és szabályozási tervet érintő módosítás, melynek során a Gip övezet 
bővül. A Pannonia Ethanol Zrt. tervezi a vasúti töltőüzem bővítését, melynek során az 
alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani: 
 

- A meglévő vasúti töltő üzem területén egy új kétállásos töltőállomás kialakítása 
- A meglévő vasúti töltő állomáson egyállásos csíraolaj töltés kialakítása. 
- A vasúti töltő üzem bővített területén kukorica vasúti beszállításának tehergépkocsira 

rakodásának kialakítása. 
- A vasúti töltő üzem bővített területén DDGS közúti beszállításának és vagonba 

rakodásának kialakítása.” 
 
 
Szavazott 7 fő. 
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A Képviselő-testület  7 igen egyhangú szavazattal  az alábbi döntést hozta: 
 

277/2014.(XII.16.) KT  
h a t á r o z a t 

 
1./Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Dunaföldvár Város 
Településrendezési tervének részleges módosítása -2014/II” című tervanyagra beérkezett 
véleményeket illetve a tervezői válaszokat elfogadja, amely dokumentáció a Városfejlesztési 
és Műszaki iroda tervtárában található (2217/2014 szám). 
  
2./ A tervanyag tartalma: 

A dunaföldvári 0583/1, 0583/12, 0583/14, 0584/2, 0585/2  hrsz-ú ingatlanokat érintő 
településszerkezeti és szabályozási tervet érintő módosítás, melynek során a Gip övezet 
bővül. A Pannonia Ethanol Zrt. tervezi a vasúti töltőüzem bővítését, melynek során az 
alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani: 
 

- A meglévő vasúti töltő üzem területén egy új kétállásos töltőállomás kialakítása 
- A meglévő vasúti töltő állomáson egyállásos csíraolaj töltés kialakítása. 
- A vasúti töltő üzem bővített területén kukorica vasúti beszállításának tehergépkocsira 

rakodásának kialakítása. 
- A vasúti töltő üzem bővített területén DDGS közúti beszállításának és vagonba 

rakodásának kialakítása. 
 
 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
● Dr. Hallai Róbert képviselő: Felvetésében elmondta, több személy jelezte, hogy kerékpárosan, 
vagy gyalogosan közlekedve nem egy alkalommal megtámadták őket családokhoz köthető kutyák. 
Nem kóbor kutyákról van szó, hanem olyan állatokról melyeket nem tartanak megfelelően, pl. nincs 
kerítés a háznál.  Kéri az önkormányzat segítségét, hogy ezt az állapotot valahogyan oldjuk meg. Be 
kellene tartatni a szabályokat.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, ő is kapott telefonokat ez ügyben. Az önkormányzatnak 
szerződése van egy paksi céggel, aki, ha jelezzük kijön és befogja a kutyákat. Ezeket a kutyákat nehéz 
befogni, mert kijönnek és visszamennek a házukhoz, mire ideérkezik a befogó cég.  
Vannak lehetőségek, ilyen pl. a telepíthető befogók létesítése. Ezen elgondolkodunk, ez egy irány 
lehet.  
Ha a kutya beazonosítható, akkor az eljárást el tudjuk kezdeni. Foglalkozunk ezzel a dologgal.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Hozzátette, azt nem engedi meg nekünk a jogszabály, hogy ha 
a kutya bemegy a házba, oda utána mehessünk. Nagyon meg kell néznünk, hogy mit tudunk 
szabályosan csinálni. Körültekintően kell eljárnunk.  Ha be tudjuk fogni az ebet közterületen, annak 
nincs akadálya, azt megtesszük.  
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: El kellene beszélgetni figyelemfelkeltő célzattal a kutyák gazdáival.  
Akiket támadtak meg kutyák, biztosan tudják kik a kutyák gazdái. Ne hunyjunk szemet a probléma 
felett.  
 
 
 
 



 38 

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Nem hunyunk szemet, de a kutya gazdája nem minden esetben 
ismeri el, hogy az övé az eb. 
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető: Hozzáfűzte, volt eset, amikor kutyát fogtak be egy udvarban, az 
ott lakó segítette is betenni a járműbe, de azt mondta nem az övé az állat. Volt olyan eset is, hogy az 
altatóinjekciózott eb beszaladt egy házba, ott valószínűleg kialudta magát, mi nem mehettünk utána.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Megkeresik a megoldást és amint tudja, tájékoztatja a Képviselő-
testületet. 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester az év utolsó ülését 17,40 
órakor  bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                       Horváth Zsolt        Bárdos Lászlóné dr. 
                       Polgármester        címzetes főjegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
 
     Jákli Viktor képviselő 


