Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.
KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor megtartott soros

74/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 173/2009. (IX.22.) KT számú határozatában úgy döntött, hogy a „DDOP
Települési bel- és külterületi vízrendezés” c. pályázaton (Ságvári – Kereszt u.) részt kíván venni, s a
települési önerő biztosítása érdekében 40.000e Ft beruházási hitelt vesz igénybe a Magyar Fejlesztési Banknál.
A Képviselő-testület a fenti határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Hitel cél: „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramon belül a 8. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv operatív program keretében meghirdetett pályázathoz szükséges önerő
biztosítása, 8.6. Operatív Programok.
A 2011. évi önerő összege: 36.468.371.- Ft.
A hitel összege: 36.468.371.- Ft
A hitelt nyújtó pénzintézet: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvári Fiókja – refinanszírozású
kölcsönszerződés keretében - /7020 Dunaföldvár Fehérvári u.4./
A hitel futamideje: 25 év, türelmi idő: 2 év
A hitel kamata: változó, EURIBOR alapú,
Mértéke: 3 havi EURIBOR+ 3,5 kamat felár
Kamatfizetés gyakorisága: negyedévente a negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes, megfizetés módja
az Adós által történő utalással
Folyósítás módja: az önerő elköltését követően kezdődhet a hitelfolyósítás (amennyiben a források ezt lehetővé
teszik), vagy forrásarányosan történik, leigazolt teljesítmény és számla alapján. A következő folyósítás
átutalásáról igazoltan el kell számolni.
Kezelési költség, folyósítási jutalék: 0 forint
Projektvizsgálati díj: 0 forint. A közokiratban foglalás költségeit az Adósnak kell megfizetni.
Szerződésmódosítási díj: a mindenkor érvényes Kondíciós Lista alapján kerül meghatározásra, amely egyedileg
kerül meghatározásra.
Rendelkezésre tartási díj: 0 forint
Törlesztési lehetőségek: a tőketörlesztés negyedévente (a negyedév utolsó hónapjának 15. napján) esedékes,
egyenlő részletekben.
Előtörlesztés: előtörlesztés megengedett. Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Az előtörlesztés mértéke
nincs meghatározva, de általános szerződési feltétel, hogy az előtörlesztés esetén az előtörlesztett összegre eső –
addig felszámított kamatot is meg kell fizetni.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések
összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület a határozat meghozatalával egyidejűleg a 162/2010.(VII.27.) KT határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: A hitelkérelem benyújtására: 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

75/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 174/2009.(IX.22.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a „DDOP
Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása” c. pályázaton (Kálvária )részt kíván venni, s a
települési önerő biztosítása érdekében 56.000e Ft beruházási hitelt vesz igénybe a Magyar Fejlesztési Banknál.
A Képviselő-testület a fenti határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Hitel cél: „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramon belül a 8. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv operatív program keretében meghirdetett pályázathoz szükséges önerő
biztosítása, 8.6. Operatív Programok.
A 2011. évi önerő összege: 53.052.188.- Ft.
A hitel összege: 53.052.188.- Ft.
A hitelt nyújtó pénzintézet: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvári Fiókja – refinanszírozású
kölcsönszerződés keretében- /7020 Dunaföldvár Fehérvári u.4./
A hitel futamideje: 25 év, türelmi idő: 2 év
A hitel kamata: változó, EURIBOR alapú,
Mértéke: 3 havi EURIBOR+ 3,5 % kamat felár
Kamatfizetés gyakorisága: negyedévente a negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes, megfizetés módja
az Adós által történő utalással
Folyósítás módja: az önerő elköltését követően kezdődhet a hitelfolyósítás (amennyiben a források ezt lehetővé
teszik), vagy forrásarányosan történik, leigazolt teljesítmény és számla alapján. A következő folyósítás
átutalásáról igazoltan el kell számolni.
Kezelési költség, folyósítási jutalék: 0 forint
Projektvizsgálati díj: 0 forint. A közokiratban foglalás költségeit az Adósnak kell megfizetni.
Szerződésmódosítási díj: a mindenkor érvényes Kondíciós Lista alapján kerül meghatározásra, amely egyedileg
kerül meghatározásra.
Rendelkezésre tartási díj: 0 forint
Törlesztési lehetőségek: a tőketörlesztés negyedévente ( a negyedév utolsó hónapjának 15. napján) esedékes,
egyenlő részletekben.
Előtörlesztés: előtörlesztés megengedett. Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Az előtörlesztés mértéke
nincs meghatározva, de általános szerződési feltétel, hogy az előtörlesztés esetén az előtörlesztett összegre eső –
addig felszámított kamatot is meg kell fizetni.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések
összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület a határozat meghozatalával egyidejűleg a 170/2010.(VIII.17.) KT határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő: A hitelkérelem benyújtására: 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
76/2011.(IV.19.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és
Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét megismerte és elfogadja.
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2009. (II. 03.) KT. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a.) A határozat 4.) pontja helyébe a következő szövegezés lép:
4.) A Felügyelő Bizottság 3 főből áll.
A DIT Közhasznú Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2 évre
dr. Sűrű Jánost,
Szabó Péter Csabát,
Veisz Jánost választja meg, 2011. április 20-tól 2013. április 19.-ig.
b.) A határozat többi pontjait a Képviselő-testület módosítás nélkül hatályában
fenntartja.
3./ A Képviselő-testület a 60/2009.(IV.14.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.
KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden) 14:00 órakor megtartott
soros ülésének jegyzőkönyvéből.
77/2011.(IV.19.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló
DUNAVÍZ Kft. 2011. évi üzleti tervét megismerte és elfogadja.
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavíz Kft. Felügyelő Bizottsági
tagjának megválasztja:
Jákli János (an: Kun Mária) 7020 Dunaföldvár, Derecskei u. 14.
Horváth Zsolt (an: Dinka Irén) 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 21.
Tóth István (an: Nagy Ibolya) 7020 Dunaföldvár, Irinyi J.u.2. szám alatti lakosokat.
A tagok megbízatása 3 évre szól. Jogviszony kezdete: 2011. május 29.
Jogviszony vége: 2014. május 28.
3. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavíz Kft. Felügyelő
Bizottság elnöke, valamint a tagok tiszteletdíját változatlanul hagyja.
A Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak 5 %-os bérfejlesztésével 2011. január 01-i hatállyal
egyetért.
4. Dunaföldvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dunavíz
Kft.
könyvvizsgálatával az ERJA Kft-t (7052 Kölesd, Rákóczi u. 10.) képviseli Bíró Jánosné (
an: Tupi Erzsébet) bízza meg.
A megbízás időtartama 3 év. Jogviszony kezdete: 2011. május 29.
Jogviszony vége: 2014. május 28.
• Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ERJA Kft. megbízási
díját 350.000.- Ft+ÁFA/év összegben állapítja meg.
5. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy abban az esetben, ha a Paksi Vízmű Kft. a
dunaföldvári végátemelőben lévő szennyvízmérő műszer cseréjét 2011. május 31-ig nem
végzi el, akkor a felelősség el nem ismerésével, de a mérő 2011. június 30-ig saját hatáskörben
cserélje ki az elszámolási vita megnyugtató rendezése érdekében.
6. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Varga
Lajos a Dunavíz Kft. ügyvezetőjeként a Gránárium Kft. ügyvezetői feladatait is ellássa úgy,
hogy a Dunavíz Kft-t, mint alvállalkozót foglalkoztatva a bölcskei víz- és szennyvízhálózat
üzemeltetésében tevékenykedjen.
A 81/2008.(V.27.) KT és a 257/2010.(XI.30.) KT határozat hatályát veszti.
Határidő: a határozat továbbítására 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester, Varga Lajos ügyvezető
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

78/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Zrt. 2011. évi üzleti tervét megismerte és elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

79/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a Gemenc Volán Zrt. javaslatait megtárgyalta és úgy
döntött, hogy
1.) az autóbusz- állomás bérleti díját 2011. március 1.-től 817.000,- Ft/hó+Áfa összegre
módosítja.
2.) A menetrend módosítást az alábbiak szerint fogadja el:

Határidő: 2011. május 1.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

80/2011.(IV.19.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata a „Vár, mint műemléki együttes” működtetésével
kapcsolatban hozott 130/2007.(VII.03.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„ Udvarterület bérleti díja rendezvény esetére:
a.) Várudvar bérbeadása műsoros,
zenés előadásra:
50.000,- Ft/nap,
Sátras lakodalom tartására: 2011. május 01-től 50.000.- Ft./nap.
A sátor csak a Fafaragó Galéria előtti területre állítható.
b.) Kézművesek, mozgóárusok, kitelepült vendéglátósok bérleti díjat
Dunaföldvár város hatályos közterület-használati rendelete alapján
fizetnek.
c.) Várudvar bérleti díja kihelyezett esküvőn:
30.000.-Ft/esküvő, amelyből 15.000.-Ft foglaló, rossz idő esetén a
Városháza díszterme biztosított, és a 15.000.-Ft-ot nem kell megfizetni”
2./ A 115/2009.(V.26.) KT határozat VI. pontja 2011. április 30-al hatályát veszti.
3./ A 115/2009.(V.26.) KT határozat 2./ pontja 2011. április 30-al hatályát veszti.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

81/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – a
képviselők közül az alábbi személyeket választotta az ülésen közreműködő Szavazatszámláló
Bizottság tagjává:
Elnök: Tóth István
Tagok: Horváth Zsolt és Kiss Lajos Csaba
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

82/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – titkos szavazással külön
jegyzőkönyv szerint – Takács Zoltán (Dunaföldvár, Gábor P. u. 3.sz.) képviselőt nem
választotta meg alpolgármesternek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

83/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
52/2011.(III.08.) KT határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
Az eladásra kijelölt lakás helyrajzi száma: 1092/4/A/6. hrsz, amelyhez a társasházi közös
tulajdonból az 1092/6. hrsz-ú garázs telek 103/725-öd részaránya, és az 1092/5. hrsz-ú
udvarból 80/725-öd részarány tartozik.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

84/2011.(IV.19.) KT.
határozat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- úgy határozott, hogy a Dunaföldvár Erkel
F. u. 10/3. szám alatti 61 m2 alapterületű 2+félszobás kiégett önkormányzati bérlakást
nyilvános licit útján értékesíti a helyi lakásrendelet vonatkozó szabályai szerint.
Az induló licit árat értékbecslés alapján kell megállapítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

85/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi Éves Belsőellenőrzési
Jelentést elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

86/2011.(IV.19.) KT.
határozat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

87/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő szolgáltatás 2010es évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

88/2011.(IV.19.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata a volt hajóállomás hasznosítására kiírt pályázatra
beérkezet ajánlatokat megvizsgálva úgy döntött, hogy azt eredménytelennek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a Dunaföldvári Sportot Támogató Egyesület Tenisz
Szakosztályának azon kérelmét, hogy a volt hajóállomás „5” számú irodáját – 16,1 m2 –
egyesületi célokra haszonkölcsön formájában 2011. május01-től bérletbe vegye, mindaddig,
amíg az épületegyüttesre az önkormányzatnak szüksége nem lesz.
A Szakosztály ugyanezen épületen már fennálló haszonkölcsön szerződését a fentiek szerint
módosítani kell.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

89/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei
Önkormányzat javaslatát, hogy Dombóváron működő Móra Ferenc Általános Iskola az
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)tagintézményévé váljon és a
következő határozatot hozta:
Egyetért azzal a javaslattal, hogy a Dombóváron működő Móra Ferenc Általános Iskola az
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) tagintézményévé váljon.
Határidő: 2011. április 19.
Felelős: Keresztes Lajos
polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

90/2011.(IV.19.) KT.
határozat

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2011. május 01-től kezdődő időponttal a
2012. december 31-ig a
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató BT-t (Paks, Kálvária u. 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.
Határidő: értesítésre 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

90/2011.(IV.19.) KT határozat 1. sz. melléklete.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató BT.
Paks
koporsós temetés sírba
Koporsó
Egészségügyi és kellékcsomag
(kereszt, koporsó bélés, műbetét, tábla)
Sírásás
Hantolás
Beszállítás
Hűtés (első két nap)
Összesen:
Koporsós temetés kriptába:
Koporsó
Egészségügyi és kellékcsomag
(kereszt, koporsó bélés, műbetét, tábla)
Fémbetét
Sírásás
Hantolás
Beszállítás
Hűtés (első 2 nap)
Összesen:
Urnás temetés sírba, sírboltba:
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással)
Egészségügyi és kellékcsomag
(hamv.alj + tető, műbetét, sírjelző, urna,
tábla
Beszállítás
Hűtés (első 2 nap)
Urnahely behantolás
Összesen:
Urnás temetés urnafalba:
Hamvasztás (hamvasztóba szállítással)
Egészségügyi és kellékcsomag
(hamv.alj.+tető, műbetét, sírjelző, urna,tábla

Beszállítás
Hűtés (első 2 nap)
Összesen:
Fenti árak az ÁFÁT tartalmazzák

Díjtáblázat
24.660.- koporsó
1.980.- is ebben a
740.- tételben van
27.380.8.040.8.400.44.820.24.660.- koporsó
1.980.- is ebben a
740.- tételben van
27.380.8.040.8.400.44.820.8.400.15.000.23.400.3.000.1.980.1.740.3.600.10.320.6.040.8.040.47.800.8.400.15.000.23.400.3.000.1.980.1.740.3.600.10.320.6.040.47.800.-

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

91/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyommal fertőzött területeken
közérdekű védekezés végrehajtása tárgyában az ajánlatételi felhívás közzétételével indult
eljárást ajánlattevők hiányában eredménytelennek nyilvánítja és új eljárás megindítását nem
kezdeményezi.
A tárgyévben adódó közérdekű védekezés végrehajtását egyedi megrendelés alapján helybeli
vállalkozó megbízásával végezteti el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

92/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2010.
évi közfoglalkozatásról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

93/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÁSZ Dunaföldvár
Város Önkormányzata gazdálkodása rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló jelentés
alapján készült és a 193/2010.(IX.21.) Kt határozattal elfogadott Intézkedési Terv
végrehajtásáról szóló jelentést.
Elfogadott intézkedési terv e határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Tájékoztató
a Képviselő-testület 193/2010.(IX.21.) KT, a 263/2010.(XI.30.) KT) KT határozatával
elfogadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
(A Képviselő-testület 262/2010.(XI.30.) és a 13/2011.(II.01.) KT határozatának melléklete)
(Egységes szerkezetben)

Intézkedési terv
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2007 – 2010 I. negyedév gazdálkodásának átfogó
ellenőrzéséről szóló V-3023-7/16/2010. számú Állami Számvevőszéki jelentésben foglalt
megállapításokra
Az intézkedési terv feladatai:
1/a. Intézkedni kell az Áht. 8/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, hogy a
költségvetési rendelet-tervezet költségvetési hiányt illetve többletet módosító kiadási
és bevételi főösszegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú pénzügyi műveletek
bevételeit-kiadásait.
Felelős : pénzügyi vezető
Határidő: 2011. évi költségvetés-tervezet összeállításának időpontja
A 2011. évi költségvetési rendelet tervezete a fentieknek megfelelően került összeállításra
1/b. Gondoskodni kell a tervezéskor ismert, előző évi kötelezettségvállalások áthúzódó
kiadásainak, valamint azok forrásaként a várható támogatási bevételeknek és az előző
évi pénzmaradványnak a bevételek és a kiadások közötti figyelembe vételéről az Áht.
8/C. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2011. évi költségvetés-tervezet összeállításának időpontja
Jelen testületi ülés (2011. február 01.) előtt a 2011. évre felvételre tervezett hitelek esetén
megtörtént.
2. Intézkedni kell, hogy a Képviselő-testületi döntést megelőzően – az Ötv. 92. § (13)
bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság vizsgálja a
hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: soron következő hitelfelvételről történő döntést megelőző Pénzügyi
Bizottsági ülés

2011. április 12-ei Pénzügyi Bizottsági ülésen önálló napirendként szerepel.
2/a.(1) Intézkedni kell arról, hogy a pénzügyi-ellenőrző bizottság évente értékelje az adott
évben tervezett bevételek, a vagyonváltozás teljesítésének alakulását és annak okait.
Határidő: adott év gazdálkodásáról szóló zárszámadást megelőző Pénzügyi Bizottsági ülés
Felelős: pénzügyi vezető.

2011. április 12-ei Pénzügyi Bizottsági ülésen önálló napirendként szerepel.

3/a. Intézkedni kell az Áht. 69. § (1) bekezdésében előírtak alapján, hogy az
Önkormányzat költségvetési rendeletei – a hatályos támogatási szerződésekben foglalt
éves támogatási és felhasználási ütemeknek megfelelően – tartalmazzák az európai
uniós forrással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. évi költségvetés utolsó módosításának időpontja

A 2011. évre elfogadott költségvetésben már az előírásnak megfelelően került
megtervezésre.
3/b. Gondoskodni kell arról, hogy az Ámr. 36. § (1) bekezdés h) és l) pontja alapján a
költségvetési rendeletek tartalmazzák a több éves kihatással járó feladatok
előirányzatait éves bontásban és elkülönítetten az európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. évi költségvetés utolsó módosításának időpontja

A 2011. évre elfogadott költségvetésben már az előírásnak megfelelően került
megtervezésre.
4. Gondoskodni kell arról, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapjának megnyitásakor
megjelenő oldalon ”Közérdekű adatok” elnevezéssel a 18/2005. (XII.27.) IHM
rendelet 1. számú mellékletében előírt tartalommal, a 2. § (2) bekezdésében előírtak
szerint közzétételre kerüljenek:
• Az Áht 15/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint a céljellegű működési és
fejlesztési támogatásokra vonatkozó – a kedvezményezett nevére, a támogatás
céljára, összegére, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó – adatok
• Az Ámr. 233. § (1) bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet 1.2.5. pontjában
előírtak szerint az Áhsz. 40. § (4)-(11) bekezdései figyelembe vételével az éves
költségvetési beszámoló szöveges indoklása.
Felelős: pénzügyi vezető, informatikus
Határidő: 2010. október 30.
A megfelelő adattartalmú táblázat elkészítésre került és a város honapján
megtekinthető. A céljellegű támogatások szabályzatát a jegyző kiadta. A
vagyonrendelet módosítása a feladat beszerkesztésével a novemberi testületi
ülés napirendjén szerepel. ( vagyonrendelet módosítása 2010. december 21-ei
ülés napirendjén szerepel)
a 2009. évi zárszámadás indokolása a város honlapján a közérdekű adatok
közé felkerült.
A vagyonrendelet a 25/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület a
2010. december 21-i ülésén módosította.

5. Kezdeményezni kell az SzMSz kiegészítését annak érdekében, hogy az Ámr. 20.§ (2)
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Polgármesteri Hivatal
törzskönyvi nyilvántartási számát.
Felelős: aljegyző
Határidő: 2010. október 30.
Az SZMSZ módosítása a 2010. október 12.ei ülésen megtörtént.
6/a. A költségvetés tervezési folyamatában az intézmények számára tervezési,
módszertani útmutatást kell adni az Áht. 121. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, illetve meg kell határozni a költségvetési javaslat összeállításával
kapcsolatos szakmai és pénzügyi követelményeket és dokumentáltan ellenőrizni kell,
hogy az intézmények az előírt tervezési követelményeket teljesítették-e.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően, 2010.
december 31.
Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati
rendelet elfogadásával megvalósul .
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06..) önkormányzati rendelettel elfogadásra
került.
6/b. A munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében a költségvetés tervezési
folyamatában az Ámr. 155. § (1)-(2) és 156. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően elő kell írni annak ellenőrzését, hogy az intézményekben, a Polgármesteri
Hivatalban az ismert kötelezettségeket megtervezték-e, és gondoskodni kell az
ellenőrzési feladat dokumentált végrehajtásáról.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően,
2010. december 31.
Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet
elfogadásával megvalósul
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.
6/c. Gondoskodni kell az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal által
benyújtott költségvetési igények megalapozottságának ellenőrzéséről az Ámr. 155. §
(1)-(2) és a 156.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően,
2010. december 31.

Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet
elfogadásával megvalósul
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.
6/d. Intézkedni kell a saját bevételek és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi
rendeletek összhangjának érvényesülésére vonatkozóan előírt ellenőrzési feladat
dokumentált végrehajtásáról az Ámr. 155. § (1)-(2) és a 156. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezésének I. fordulóját megelőzően,
2010. december 31.
Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet
elfogadásával megvalósul
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.
6/e.Gondoskodni kell az intézményi pénzmaradványok kimunkálása szabályszerűségének
ellenőrzésére vonatkozó feladat dokumentált végrehajtásáról az Ámr. 213. § (2)-(4)
bekezdéseiben foglalt előírás alapján az intézményi pénzmaradványok Képviselőtestületi felülvizsgálatának és jóváhagyásának megalapozása érdekében.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2011. január 31.
Jelen testületi ülés „ A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról” tárgyú önkormányzati rendelet
elfogadásával megvalósul
A fenti hivatkozott rendelet a 20/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került.
7/a. Kezdeményezni kell a gazdasági szervezet ügyrendjének kiegészítését, hogy az - az
Ámr. 20. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – tartalmazza a helyettesítés
rendjét.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. október 31.
Jelen testületi ülés SZMSZ módosításai között az 5 § szerint szabályozásra kerül.
Az SZMSZ módosítása a 19/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel módosításra került.

(1)

Kezdeményezni kell a gazdasági szervezet ügyrendjének kiegészítését, hogy – az Amr2 20. §
/7/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartalmazza a belső (költségvetési szerven belüli)
és külső kapcsolattartás módját.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: pénzügyi vezető
Jelen testületi ülés SZMSZ módosításai között az 5. § szerint szabályozásra került.
Az SZMSZ módosítása a 19/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelettel módosításra került.
7/b. A kötelezettségvállalási szabályzatban rögzíteni kell a szakmai teljesítésigazolás
módját az Ámr. 20. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, az Ámr. 76. § (1) és
(3) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. október 31.
Az új gazdálkodási szabályzat kiadásra került, 2010. november 1-i hatállyal, a
hiányolt teljesítést gyakorlók kijelölése megtörtént.
7/c. Kezdeményezni kell, hogy a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személyeket – az
adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan – a kötelezettségvállaló írásban jelölje ki
az Ámr. 77. § (4) bekezdése szerint
Felelős: jegyző
Határidő: 2010. október 31.
Az új gazdálkodási szabályzat kiadásra került, 2010. november 1-i hatállyal, a hiányolt
teljesítést gyakorlók kijelölése megtörtént.
7/d. Szabályozni kell az írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött , 100 ezer Ft alatti
kifizetések esetében – az Ámr. 75.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a
kötelezettségvállalás rendjét, az Ámr. 75.§ (4) bekezdése szerint ki kell alakítani a
kifizetéseket elrendelő belső intézkedések dokumentálásának módját, valamint az
Ámr. 75. § (1) bekezdése előírásának megfelelő nyilvántartást , és biztosítani kell az
előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetését.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. október 31.
Az új gazdálkodási szabályzat kiadásra került, az tartalmaz rendelkezést a fenti
esetekre, de a feladat ügyintézőkre történő lebontása még folyamatban van.
7/e. Felül kell vizsgálni és módosítani a leltározási szabályzatot annak érdekében, hogy a
szabályzatban az Áhsz. 37. § (3) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően kerüljön
rögzítésre az eszközök évenkénti, mennyiségi felvétellel történő leltározásának
kötelezettsége, az Áhsz. 37.§ (4)-(5) bekezdései szerint tartalmazza az üzemeltetésre
átadott eszközök leltározásának, valamint a leltár és a könyvviteli adatok

egyeztetésének módját és biztosítsa a leltározási feladatok előírásoknak megfelelő
elvégzését.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. november.30.
Az új leltározási szabályzat elkészült, hatályba léptetése folyamatban van.
7/f. Elő kell írni a számlarendben – az Áhsz. 49. § (3) bekezdésének megfelelően – a
főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetését és annak dokumentálását.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. november 30.
A 2010-ben életbe léptetett számlarend tartalmazza.
7/g. El kell készíteni a kockázatkezelési eljárásrendet az Ámr. 157. § előírása és
Pénzügyminisztérium „Útmutató a kockázatkezelés kialakításához” módszertan
alapján
Felelős: jegyző
Határidő: 2010. november 30.
A kockázatkezelési szabályzat elkészült 2010. október 01-i hatállyal kiadásra került.

8/a. Gondoskodni kell arról, hogy a kiadások teljesítése az Ámr. 72. § (6)-(7) bekezdései
szerint, az arra felhatalmazott személy kötelezettségvállalása alapján, az Ámr. 74. §
(1) bekezdésének előírása szerint a kötelezettségvállalás ellenjegyzését követően
történjen.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Az ÁSZ jegyzőkönyvének megérkezése óta az ellenjegyzés folyamatosan megtörténik,
az új gazdálkodási szabályzatot életbe léptettük
8/b. Gondoskodni kell arról, hogy az utalvány ellenjegyzője az Ámr. 79. § (2)
bekezdésében rögzítettek szerint győződjön meg a szakmai teljesítésigazolás
megtörténtéről, és az Ámr. 74. § előírásainak megfelelően végezze el ellenőrzési
feladatait, bizonyosodjon meg arról, hogy a kifizetés ellenjegyzett
kötelezettségvállalás alapján, az Áht. 12/A. § (1) bekezdésében foglaltak betartásával,
a rendelkezésre álló előirányzaton belül történik.
Felelős: jegyző, pénzügyi vezető
Határidő: folyamatos
Az ÁSZ jegyzőkönyvének megérkezése óta az utalvány ellenjegyzés folyamatosan
megtörténik, az új gazdálkodási szabályzat életbe léptetése alapján.
8/c. Gondoskodni kell arról, hogy az Ámr. 76. § (1) bekezdésében előírtak betartásával, a
kiadások teljesítésének elrendelése előtt a szakmai teljesítésigazolásra kijelölt

személyek belső szabályzatban előírt módon ellenőrizzék, szakmailag igazolják a
kifizetések jogosságát, összegszerűségét, a szerződésekben foglaltak teljesítését.
Felelős: jegyző, pénzügyi vezető
Határidő: folyamatos
9. Intézkedni kell a gazdasági események tényleges tartalmának megfelelő könyveléséről
a Számv. Tv. 15. § (3) és 16. § (3) bekezdéseiben előírtak szerint, az Áht. 8/C. § (1)
bekezdés c) pontjában és az Áhsz. 9. számú mellékletében foglaltak betartásával.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: folyamatos
10/a. Gondoskodni kell a jegyzőnek Htv. 140. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről a Polgármesteri
Hivatalban az Áht. 121. § (3) és az Ötv. 92. § (5) bekezdéseiben foglaltak alapján
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért
Határidő: folyamatos
Az ÁSZ jegyzőkönyv megérkezését követően a jegyző a 6446./2010. iktatószámú
levélben kereste meg a belső ellenőrzést és kérte a hivatal 2010. évi belső ellenőrzési
tervének módosítását. Ennek eredményeként 2 ellenőrzés került beépítésre a
Polgármesteri Hivatalban. Az egyik a leltározás és selejtezés, melyet már elvégeztek,
jkv. megérkezett, intézkedési tervet elkészítjük, végrehajtásáról a 2010
es zárszámadással együtt készül tájékoztató. A pénz és értékkezelés ellenőrzés 2010.
november 8án megkezdődött.

A pénz és értékkezelés ellenőrzése befejeződött, az Intézkedési Terv elkészült. A feltárt
hiányosságok érdekében teendő intézkedések végrehajtásáról a 2010-es szárszámadással
együtt készül tájékoztató.
10/b. Kezdeményezni kell a Kistérségi társulási megállapodás vagy a belső ellenőrzési
tevékenység ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítását annak
érdekében, hogy rendelkezzenek a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásának
módjáról a Ber. 4/A. § (2) bekezdésében előírtak szerint és határozzák meg a belső
ellenőrzési vezető személyét.
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért
Határidő: 2010. október 30.
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227./2010. számú levélben
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves
belső ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési
eljárásrendje szerint készítettük el.

A belső ellenőrzési vezetőt Paks Város Jegyzője munkáltatói jogkörében eljárva
2011. március 01. napjával kinevezte.

10/c. Gondoskodni kell arról, hogy az éves belső ellenőrzési tervet megalapozó
kockázatelemzést az Ámr. 157. § előírásainak megfelelően, az Önkormányzat hatályos
kockázatkezelési eljárásrendje alapján végezzék el.
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227./2010. számú levélben
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves
belső ellenőrzési tervet a dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési
eljárásrendje szerint készítettük el.

10/d. Intézkedni kell az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzés eredményeivel
összhangban történő összeállításáról a Ber. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227/2010. számú levélben
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves
belső ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési
eljárásrendje szerint készítettük el.

10/e. Intézkedni kell, hogy a Ber. 23. § (3) bekezdésének megfelelően, az ellenőrzéseket a
kijelölt belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott ellenőrzési programok alapján
folytassák le.
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227./2010. számú levélben
megkerestük. A 2011-es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves
belső ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési
eljárásrendje szerint készítettük el.

10/f. Kezdeményezni kell, hogy a kijelölt belső ellenőrzési vezető az elvégzett
ellenőrzésekről vezetett nyilvántartást egészítse ki a jelentősebb megállapításokkal,
javaslatokkal a Ber. 32. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően.
Felelős: jegyző, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felé történő jelzésért
Határidő: 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállítása

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 6227/2010. számú levélben
megkerestük.
A 2011es belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést és az éves belső
ellenőrzési tervet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési eljárásrendje
szerint készítettük el.

11/a. Meg kell határozni a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve döntéselőterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információ-szolgáltatási kötelezettség
teljesítésének rendjét, valamint az ellenőrzés és a felelősség szabályait.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
A pályázat figyelést végző munkatárs munkaköri leírása kiegészítésre került, a szabályzat
szintén.
A külső pályázat figyelő, illetve készítők felé a jövőben készítendő új megállapodásokban az
ellenőrzési felelősség- és információ szolgáltatási feladatok előírásra kerülnek.
11/b. Rögzíteni kell a pályázatfigyelési feladattal kapcsolatban az ellenőrzés és a
felelősség, a pályázatkészítési feladattal kapcsolatban az ellenőrzés meghatározását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
A pályázat figyelést végző munkatárs munkaköri leírása kiegészítésre került, a szabályzat
szintén.

11/c. Gondoskodni kell arról, hogy a pályázatkészítési feladatok ellátására külső
személlyel, szervezettel kötött szerződés tartalmazza a pályázat tartalmi és formai
követelményeinek biztosítására, a pályázat céljának (számszerűsíthető eredmények,
indikátorok) egyértelmű meghatározására vonatkozóan a pályázatkészítő felelősségét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
A külső pályázat figyelő, illetve készítők felé a jövőben készítendő új megállapodásokban az
ellenőrzési felelősség és információ szolgáltatási feladatok előírásra kerülnek.
12. Szerepeltetni kell a pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásaiban az
értékelési szabályzatban meghatározott – eszközök és források év végi értékeléséhez
kapcsolódó – értékelési ellenőrzési feladatokat.
Felelős: pénzügyi vezető
Határidő: 2010. december 31.
Jelen testületi ülés anyagában szerepel, a munkaköri leírások kiegészítésre kerültek.

13/a. Gondoskodni kell az informatikai katasztrófa-elhárítási terv teszteléséről és szükség
szerinti aktualizálásáról.
Felelős: informatikus
Határidő: 2011. március 31.
13.a) – 13/-i pontokig a feladatot az informatikus 64-49/2010. számú levélben
2010. szeptember 6-án megkapta, a teljesítését megkezdte. Határidő módosítás:
2011. március 31.
13/b. Intézkedni kell annak érdekében, hogy az informatikai szabályzat rendelkezzen a
pénzügyi-számviteli feladatoknál alkalmazott informatikai rendszereknél a hozzáférési
jogosultságok megállapítására, kiosztására, módosítására, visszavonására,
ellenőrzésére vonatkozó szabályokról, a külső fejlesztő cég éles rendszerhez történő
hozzáférésének korlátozásáról.
Felelős: informatikus
Határidő: 2011. március 31.
13/c. Elő kell írni olyan nyilvántartás vezetését a hozzáférési jogosultságokról, amely
naprakészen tartalmazza valamennyi felhasználóra vonatkozóan a felhasználók egyes
rendszerekhez történő hozzáférését és a hozzáférés terjedelmét.
Felelős: informatikus
Határidő: 2011. március 31.
13/d. Intézkedni kell, hogy a pénzügyi-számviteli szoftverekben ne tároljanak kilépett
dolgozó hozzáférési jogosultságát és személyhez nem köthető azonosítókat.
Felelős: informatikus
Határidő: 2011. március 31.

A 13/ a)-13./d) pontokig terjedő feladatok elvégzése megtörtént. A teljesítési
időszakban az informatikus munkaviszonya is megszűnt (közös megegyezéssel a
próbaidő alatt) ezért a 2011. március 19-től dolgozó 3. informatikus a feladatok
megoldását csak ezen időponttól tudja folytatni
13/e. Kezdeményezni kell, hogy a pénzügyi-számviteli szoftverhez valamennyi
felhasználó egyedi felhasználó névvel és jelszóval rendelkezzen.
Felelős: informatikus, pénzügyi vezető
Határidő: 2011. március 31.
13/f. Intézkedni kell annak érdekében, hogy az informatikai szabályzat tartalmazzon
rendelkezést a jelszavak kezelésére, megállapítására, felépítésére, rendszeres
időközönkénti változtatási kötelezettségére vonatkozóan, és kezdeményezni kell, hogy
a pénzügyi-számviteli szoftver ezen előírások teljes körű betartását biztosítsa.
Felelős: informatikus
Határidő: 2011. március 31.
13/g. Ki kell jelölni szabályzatban vagy munkaköri leírásban a pénzügyi-számviteli
rendszerből lekérhető ellenőrzési (napló) lista ellenőrzéséért felelős köztisztviselőket,

valamint kezdeményezni kell az előírt ellenőrzési feladat ellátása érdekében a kijelölt
munkatárs(ak) hozzáférési jogosultságának kiterjesztését.
Felelős: informatikus, pénzügyi vezető
Határidő: 2011. március 31.
13/h. Szabályzatban rögzíteni kell az adatmentések eljárásrendjére és felelősségi
viszonyaira vonatkozó előírásokat, meg kell határozni a mentéseket tartalmazó
adathordozók tárolásának módját, a környezeti ártalmaktól és illetéktelen
hozzáféréstől történő védelem biztosításának kritériumait.
Felelős: informatikus
Határidő: 2011. március 31.
13/i. Dokumentált módon el kell végezni annak tesztelését, hogy az elmentett
állományokból a pénzügyi-számviteli adatok teljes körűen helyreállíthatók-e.
Felelős: informatikus, pénzügyi vezető
Határidő: 2011. március 31.

13/e-13/i. pontokig az előző pontoknál jelzett ok miatt a határidőt kérjük 2011.
május 31-re módosítani. A feladat ellátása érdekében szerződést kötöttünk a
Daemia Információ-biztonság technikai és Tanácsadó Kft-vel.
14. Gondoskodni kell arról, hogy az ellenőrzési célkitűzéseket megalapozó
kockázatelemzés terjedjen ki az európai uniós forrásokból megvalósított feladatok
végrehajtására, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, az Önkormányzat
költségvetéséből
céljelleggel
nyújtott
támogatások
rendeltetés
szerinti
felhasználásának ellenőrzésére a kedvezményezett szervezeteknél, valamint az
Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági
társaságok működésének ellenőrzésére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2010. november 30.
A 2011. évi belső ellenőrzési kockázatelemzést a 14. pontban előírtakra már
kiterjesztettük. A 2011. évre szóló belső ellenőrzési terv mellett megtalálható.
15. Gondoskodni kell az Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzése
során az ÁSZ által a polgármester részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és
célszerűségi javaslatok végrehajtásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. április 30.
(1)

Gondoskodni kell az Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzése során az
ÁSZ által a jegyző részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok
végrehajtásáról.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: jegyző

1./Jelen testületi ülésre beterjesztet 20/2010.(XII05.) önkormányzati rendelettel
szabályozásra került „A költségvetés és zárszámadás előterjesztéshez kapcsolódó
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározása”melynek elkészítését az ÁSZ
előírta.
2./Jelen testületi ülés vagyonrendelete módosításáról szóló előterjesztésben
teszünk eleget. A Vagyonrendelet módosítása a Képviselő-testület 2010.
december 21-i ülésén szerepel.
- követelésről lemondás eseteinek és módjainak szabályzási követelményének,
- vagyon tulajdonjoga ingyenes átruházása, átengedése módjának szabályozása
- önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedésére vonatkozó
szabályozásnak,
- nagy értékű szerződések és önkormányzati céljellegű támogatások honlapon
történő közzététele szabályozásának.
3./ A költségvetésből céljelleggel juttatott összegek és azok felhasználásáról szóló
szabályzatot a jegyző kiadta. A 2010. évről szóló elszámolásoknál már alkalmazni
kívánjuk.

A vagyonrendelet módosítása a 2010. december 21-i ülésen a 25/2010.(XII.30.)
önkormányzati rendelettel megtörtént, amelyben
-követelésről lemondás eseteinek és módjainak szabályzási követelményének,
-vagyon tulajdonjoga ingyenes átruházása, átengedése módjának szabályozása
önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedésére vonatkozó
szabályozásnak, nagy értékű szerződések és önkormányzati céljellegű támogatások honlapon
történő közzététele szabályozásának tettünk eleget.

- Elkészült a belő kontroll rendszer szabályozása, a jegyző a szabályzatot
kiadta.
- Az ÁSZ által a meg nem valósult feladatok között szerepel „OKM rendelet
alapján a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának
felhasználása dokumentált legyen és a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten nyilvántartás álljon rendelkezésre.”
Az elkülönített nyilvántartás és a dokumentáció a 2010. évre vonatkozóan
az oktatási referens anyagaiban megtalálható.
Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint
Jegyző beszámolására 2011. június 30.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

(1)

jelölés= a 263/2010.(XI.30.) Kt határozat alapján módosítva

Megjegyzés:
- a vastagon szedett keretbe foglalt szövegezés a 262/2010.(XI.30.) KT határozattal
került elfogadásra.
- a félkövér betűvel szedett keretbe foglalt szövegezés a 13/2011.(II.01.) KT határozattal
került elfogadásra

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
94/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem tud
támogatást nyújtani a dunaföldvári mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek
megvásárlásához, tekintettel arra, hogy az önkormányzat forráshiánnyal küzd és hitelfelvételi
korlátját is elérte.
Határidő: Országos Mentőszolgálat Alapítvány tájékoztatására: 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

95/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szent Pantaleon
Kórház Nonprofit Kft. kórházi felügyelő tanács tagjai sorába dr. Süveges Árpádné (Lakcíme:
7020 Dunaföldvár, Templom u. 42.) önkormányzati képviselőt delegálja.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

96/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem vásárolja meg Fekete János
7020, Dunaföldvár, Reiter köz 22. szám alatti lakos tulajdonában lévő dunaföldvári 3197
hrsz-ú, 1575 m2 területű Dunaföldvár, Iskola u. 2. szám alatti lakóházas ingatlant.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

97/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra nem jelöli ki Horváthné
Virág Andrea 7020 Dunaföldvár, Előszállási u. 29. szám alatti lakos részére a dunaföldvári
7713/1 hrsz-ú, 3531 m2 területű, 10,42 AK értékű, szőlő művelési ágú ingatlant.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 19-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
98/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja
Németh József Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 14. szám alatti lakos részére, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező dunaföldvári 220 hrsz-ú közterületen (Dunaföldvár, Mély
u.) szőlőprést elhelyezzen.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-9/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

14:00 órakor

99/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz a „Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 19-21. szám alatti általános iskolaudvar és csapadékvíz elvezetés
kialakítása” tárgyú beruházás megvalósítására a 2011. évi költségvetésben elfogadott és
felhasználható 20 076 e Ft keretösszeg terhéig az alábbi vállalkozókkal köt szerződést.
SPR TERRA 2006 Kft-vel (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) az iskolaudvar és
csapadékvíz elvezetés kialakítására. Szerződéses összeg: bruttó 13 373 749.- Ft
Közműkiváltások és szakfelügyelet biztosítása pótmunkaként kerül elszámolásra tényleges
összeggel.
Kun Jánossal (7020 Dunaföldvár, Kéri u. 15.) a labdafogó háló elkészítésére.
Szerződéses összeg: bruttó 2 706 875.- Ft
GMZ Tervező és Kivitelező Kft-vel (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) a tervezői
művezetés és műszaki ellenőrzés elvégzésére.
Szerződéses összeg: bruttó 535 000.- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére.
A Képviselő-testület jóváhagyja a felhasználható keretösszeg terhéig az ingatlan
szomszédságában lévő Kossuth L. u. 17. szám alatti rendőrségi ingatlant leválasztó kerítés
megépítését, illetve a törmelék elszállítását és engedélyezi további munkák a rendőrségi
épület tűzfalának megerősítését és tetőjavítását.
Határidő: 2011. május 15. szerződések megkötése, munkaterület átadás-átvétele
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-10/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

20,30 órakor

100/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Zsinkó
József Dunaföldvár, Vadász u 1/A. szám alatti lakos átmeneti segély elutasítása elleni
fellebbezési kérelmét elutasítja és a megtámadott határozatot helybenhagyja, mivel a határozat
a jogszabályi előírásoknak (1993. évi III. tv. 45. §, Dunaföldvár Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2009. (III.01.) KT rendelet 5. § (7) bekezdése) megfelel.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-10/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

20:30 órakor

101/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,hogy Goman
Sándor átmeneti segély családgondozóval történő felvétele elleni fellebbezési kérelmét
elutasítja és a megtámadott határozatot az ügyfél együttműködésének hiánya miatt
visszavonja.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-10/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden)
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

20:30 órakor

102/2011.(IV.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kanalas Mária Dunaföldvár,
Szent László u. 26. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmének
ügyében benyújtott fellebbezését elutasítja, a kérelmet elutasító határozatot helybenhagyja,
mivel a határozat a jogszabályi feltételeknek megfelel.
Határidő: értesítésre: 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 20.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

