Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 881-24/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 10-én
(Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Takács Zoltán képviselő korelnök
Horváth Zsolt képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Dr. Süveges Árpádné képviselő
Széles János képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt: Sajnálatos bejelentéssel kell kezdenünk a mai Testületi ülésünket. Keresztes
Lajos polgármesterünk korházi ápolása miatt a mai Testületi ülésünket korelnökként Takács
Zoltán képviselő társunk, mint korelnök vezeti.
Felkérte Takács Zoltán korelnököt az ülés levezetésre.
Takács Zoltán korelnök: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van
8 fő képviselő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Horváth Zsolt képviselőt.
Javaslatot tett az ülés napirendjének módosítására:
Kerüljön napirendre:
1. napirendi pontként: a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelt módosítása,
2. napirendi pontként: Döntéshozatal a város működtetésének érdekében című előterjesztést.
37. pontként: DUNAVÍZ Kft. folyószámla hitelének meghosszabbítása című előterjesztés,
továbbá javasolta, hogy
kerüljön levételre a napirendről a 15 számú pont, mely az alpolgármester választás lett volna.
Megszavaztatta a javasolt módosításokkal együtt az ülés napirendjét.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:
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1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. Döntéshozatal a város működtetésének érdekében
Előadó: Takács Zoltán korelnök
3. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
(Paksi Rendőrkapitányság és a helyi Rendőrőrs beszámolója)
Előadó: dr.Kuti István r.alezredes és Kulcsár Szabolcs r.őrnagy
4. Beszámoló a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: Csányi Imre parancsnok
5. Beszámoló a helyi Polgárőrség munkájáról
Előadó: Kövics Sándorné elnök
6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
7. Dunaföldvár Város, Bölcske, Madocsa községek önkormányzatainak
Gyermekjóléti alapszolgáltatásainak ellátásával kapcsolatos Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
8. Törvényességi felhívás a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd
hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról, valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 24/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet vonatkozásában
Előadó: Takács Zoltán korelnök
9. Az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló
14/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
10. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(…)
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
11. Főigazgatói beszámoló a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde,
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakiskola 2011/2012-es tanévi munkájáról
Előadó: Takács Zoltán korelnök
12. Nevelési-oktatási intézmények 2012/2013. nevelési évben/tanévben indítható
csoportjai/osztályai számának meghatározása – gimnázium és szakiskola
Előadó: Takács Zoltán korelnök
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13. A maximális osztály, csoport létszámtól való eltérés engedélyezése a D-B-MMikrotérségi Oktatási-Nevelési Intézményben a 2012/2013. tanévre
Előadó: Takács Zoltán korelnök
14. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, általános Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Gimnázium
és
szakiskola
minőségirányítási program alapján végzett munka végrehajtásának éves
értékelése
Előadó: Takács Zoltán korelnök
15. DBM-MONI létszámleépítés ügye
Előadó: Takács Zoltán korelnök
16. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Megállapodás módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök

Intézményfenntartó

Társulás

Társulási

17. ZSIGEC Musical csoport támogatási kérelme
Előadó: Takács Zoltán korelnök
18. Dr. Palkó Ágnes háziorvos ismételt kérelme a rendelő bővítéséhez
Előadó: Takács Zoltán korelnök
19. A Római Katolikus Egyházközség (Dunaföldvár, Templom u. 11.) felújítási
támogatási kérelme
Előadó: Takács Zoltán korelnök
20. Dunaföldvári Városi Kézilabda Club kérelme a Városi Sportcsarnok bérleti
díjának csökkentésére
Előadó: Takács Zoltán korelnök
21. „A Gazdálkodás a Környezetért Földvédelmi Közalapítvány” megszüntetése
Előadó: Takács Zoltán korelnök
22. Javaslat a 2012. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Takács Zoltán korelnök
23. Dunaföldvár közigazgatási területén erdő telepítésének feltételei
Előadó: Takács Zoltán korelnök
24. Szabadpiaci áram beszerzés 2013. évben
Előadó: Takács Zoltán korelnök
25. Dunaföldvár, Dankó Pista utca felújítása a 6-os út és a Magyar László utca közötti
szakaszon
Előadó: Takács Zoltán korelnök
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26. Kovács Anikó Dunaföldvár,
ingatlanvásárlási kérelem
Előadó: Takács Zoltán korelnök

Kossuth

L.

u.

5.I/6.

szám

alatti

lakos

27. Zentai Lajosné Dunaföldvár, Pentelei u. 136. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
közút céljára
Előadó: Takács Zoltán korelnök
28. Farkas Lászlóné egyéni vállalkozó, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. szám alatti
önkormányzati ingatlanból épületrész bérbevételének kérelme
Előadó: Takács Zoltán korelnök
29. Holler U.F.C. kérelme a Duna-parti Yacht Klub bérbe vétele iránt
Előadó: Takács Zoltán korelnök
30. Sárga Pincés Gödör Egyesület kérelme a 2867/4. hrsz-ú „közösségi vizesblokk”
haszonkölcsönbe vétele iránt
Előadó: Takács Zoltán korelnök
31. Csizmadia Margit Dunaföldvár, Attila u. 13. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
32. Önkormányzati intézmények estén megújuló energia alkalmazására pályázat
Előadó: Takács Zoltán korelnök
33. Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester

34. 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
35. Döntés a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0288 hivatkozási számú Dunaföldvári Gyógy- és
termálfürdő komplex energetikai felújítása című pályázat keretében az általános egyszerű
közbeszerzési eljárás feltételeiről

Előadó: Takács Zoltán korelnök
36. Döntés a JETA-28-2012 hivatkozási számú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő
korszerűsítése című pályázat keretében az általános egyszerű közbeszerzési eljárás
feltételeiről

Előadó: Takács Zoltán korelnök
37. Dunavíz Kft. folyószámla hitelének meghosszabbítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
38. Egyebek

Zárt ülésen:
1. MEZŐFÖLDVÍZ Kft. (Paks, Kölesdi u. 46.) ajánlata víziközmű üzemeltetésre
Előadó: Takács Zoltán korelnök
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2. Együttműködési megállapodás Bölcske szennyvízcsatorna bővítésére
Előadó: Takács Zoltán korelnök
3. Egyebek
N a p i r e n d i p o n t o k t á r gy a l á s a
1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos anyag csatolva.
Takács Zoltán korelnök: Felkérte Horváth Zsoltot az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi
Bizottság elnökét, tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről.
Horváth Zsolt: A mai Képviselő-testületi soros ülés előtt rendkívüli ülést tartott az Ügyrendi, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, melynek 1 napirendje volt, a kialakult helyzethez kellett
igazítani testületi működésünket, ebből fakadóan az SZMSZ-ünk módosítása vált
szükségessé. Javasolta a Hivatal által konkretizált és a képviselőknek kiosztott rendelettervezet elfogadását.
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet módosítását.
Dr. Révész Judit: Elmondta, SZMSZ-ünkben eddig csak a polgármester helyettesítésére
vonatkozóan a tartós akadályoztatás volt leszabályozva, jelenlegi módosítással beépítésre
kerül az SZMSZ-be a rendkívüli akadályoztatás esetére szóló szabályozás is..
Részletesen ismertette a módosítási javaslatot.
Javasolta, az SZMSZ módosítás alábbiak szerint történő elfogadását:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2011.
(III.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 31. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület ülését a polgármester, a polgármester tartós vagy rendkívüli
akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós
vagy rendkívüli akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze, és mint levezető elnök vezeti.”
2. § Az SZMSZ 31. §-a a következő (3/a) bekezdéssel egészül ki:
„(3/a) Rendkívüli akadályoztatásnak minősül különösen az, ha a polgármester, vagy az őt
helyettesítő személy egészségi állapota, illetve fizikai akadályoztatása miatt képtelen feladatai
ellátására (pl.:betegség, kórházi ellátás, közlekedési akadály stb).”
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3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 14 óra 20 perckor lép hatályba és a kihirdetést követő
napon hatályát veszti.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
módosítást.
Az alábbi rendelet született:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet aláírt példányai a jegyzőkönyv mellett találhatók.
Takács Zoltán korelnök a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetése idejére
szünetet rendelet el.
2. Döntéshozatal a város működtetésének érdekében
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Nem volt írásos anyag.
Takács Zoltán korelnök: A város működésének biztosítása érdekében döntést kell hozni,
tekintettel arra a tényre, hogy a városnak nincs alpolgármestere és Keresztes Lajos
polgármester kötelezettségvállalással és utalványozással senki nem bízott meg, a
polgármesteri hatáskörbe tartozó operatív feladatok elvégzésével, és ehhez kapcsolódóan a
polgármesteri hatáskörbe tartozó aláírások, kiadmányozások gyakorlásával, valamint a
gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésével, a vonatkozó jogszabályok által
polgármesteri hatáskörbe utalt kötelezettségvállalással, utalványozással személyeket kell
megbíznia a Képviselő-testületnek.
Horváth Zsolt: Mint az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság elnöke az elhangzottak
tekintetében az alábbi javaslatot tette:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozzon, hogy a
polgármester rendkívüli és tartós távolléte idejére – tekintettel arra a tényre, hogy a városnak
nincs alpolgármestere és a polgármester kötelezettségvállalással és utalványozással senkit
nem bízott meg - a polgármesteri hatáskörbe tartozó operatív feladatok elvégzésével, és
ehhez kapcsolódóan a polgármesteri hatáskörbe tartozó aláírások, kiadmányozások
gyakorlásával a korelnököt, Takács Zoltán képviselőt, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok
elvégzésével, a vonatkozó jogszabályok által polgármesteri hatáskörbe utalt
kötelezettségvállalással, utalványozással pedig a korelnököt, Takács Zoltán képviselőt, és
Jákli János képviselőt, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét bízza meg.
Az utalványozás, és kötelezettségvállalás csak együttesen gyakorolható.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a fentiekben ismertetett határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
161/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
polgármester rendkívüli és tartós távolléte idejére – tekintettel arra a tényre, hogy a városnak
nincs alpolgármestere és a polgármester kötelezettségvállalással és utalványozással senkit
nem bízott meg - a polgármesteri hatáskörbe tartozó operatív feladatok elvégzésével, és
ehhez kapcsolódóan a polgármesteri hatáskörbe tartozó aláírások, kiadmányozások
gyakorlásával a korelnököt, Takács Zoltán képviselőt, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok
elvégzésével, a vonatkozó jogszabályok által polgármesteri hatáskörbe utalt
kötelezettségvállalással, utalványozással pedig a korelnököt, Takács Zoltán képviselőt, és
Jákli János képviselőt, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét bízza meg.
Az utalványozás, és kötelezettségvállalás csak együttesen gyakorolható.
Határidő: folyamatos
Felelős: Takács Zoltán korelnök és Jákli János képviselő
3. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
(Paksi Rendőrkapitányság és a helyi Rendőrőrs beszámolója)
Előadó: dr.Kuti István r.alezredes és Kulcsár Szabolcs r.őrnagy
Írásos beszámolók a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője: az írásos anyagát nem kívánta
kiegészíteni.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság megismerte a Paksi Rendőrkapitányság és a
Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolóit, melyeket elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
A bizottsági ülésen is megkérdezte, mivel a dolgozók túlórájának kifizetésére a központi
költségvetésből nem került sor, akkor ingyen dolgoztak?
Dr. Kuti István kapitányságvezető: A dolgozók nem ingyen dolgoztak, hanem szabadidő
megváltást kaptak törvényi keretek között. Ha eléri a túlóra a 150 órát, akkor a központi
költségvetés megtéríti a bérüket, de egyik dolgozó sem érte el a 150 óra túlórát.
Jákli János: A gyalogos szolgálat tekintetében hogyan állnak?
Dr. Kuti István kapitányságvezető: Amennyiben teljes feltöltöttséget nyer az állomány,
akkor ki kell szorítani a gyalogos szolgálatot. Bízik benne, hogy a fluktuáció a megállt és a
jövőben az állományi létszám feltöltésre kerül.
Dr. Süveges Árpádné: Hogyan áll a helyi rendőrőrs átköltöztetése?
Dr. Kuti István kapitányságvezető: Az ígéret már megvan, bízik abban, hogy tavasszal
sikerül az átköltözés.
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Horváth Zsolt: Megköszönte mind a paksi, mind pedig a dunaföldvári rendőrség munkáját.
Takács Zoltán korelnök a beszámolók elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
162/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 2011.
évi munkájáról, tevékenységéről, valamint a Dunaföldvári Rendőrőrs – a város 2011. évi
közbiztonsági helyzetéről szóló – beszámolóját megismerte és elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Takács Zoltán korelnök
4. Beszámoló a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: Csányi Imre parancsnok
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán korelnök felkérte az Ügyendi Bizottság elnökét Horváth Zsoltot ismertesse a
bizottsági döntést.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Takács Zoltán korelnök a beszámoló elfogadásáról szavaztatta a Képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
beszámolót.
Az alábbi határozat született:
163/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2011. évi munkájáról készített beszámolóját megismerte és elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Takács Zoltán korelnök
5. Beszámoló a helyi Polgárőrség munkájáról
Előadó: Kövics Sándorné elnök
Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Kövics Sándorné a Polgárőrség elnöke: Írásos beszámolójában leírt mindent, ami velük
történt az elmúlt időszakban, nincs hozzáfűzni valója.
Megköszönte a Képviselő-testületnek a Polgárőrségnek nyújtott anyagi és erkölcsi segítését.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság megismerte a beszámolót,
azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Takács Zoltán korelnök a beszámoló elfogadását tette fel szavazásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót.
Az alábbi határozat született:
164/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
„Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi
Egyesülete 2011. évi munkájáról készített beszámolóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Széles János kiment az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő.
6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Megkérte Jákli Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság álláspontját.
Jákli János: E módosítással a város bevételi és kiadási előirányzata 45.928 e forinttal
növekszik. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
módosítást.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta az előterjesztett rendelet módosítását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 23/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet aláírt példányai a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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7. Dunaföldvár Város, Bölcske, Madocsa községek önkormányzatainak
Gyermekjóléti alapszolgáltatásainak ellátásával kapcsolatos Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Megkérte Jákli Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság álláspontját.
Jákli János: A határozati javaslatban szereplő számok kompromisszum eredményei. A város
ezzel a döntéssel a finanszírozás területén 1.274 e forintos többletet vállal magára.
A bizottság egyhangúlag javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
165/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodását módosító 100/2012 (IV. 24..) KT. határozat alapján átdolgozva a Szolgálat
2012. évi költségvetését, a 44/2012. (III. 06) KT számú határozatát visszavonja és az alábbi döntést hozza:
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvár város, Bölcske, Madocsa községek önkormányzatainak
gyermekjóléti alapszolgáltatásainak ellátásával kapcsolatos intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetését
10.778.000,- Ft bevételi főösszeggel és 10.778.000,- Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Bevételek
Bevételek
1.Intézményi működési bevételek
2.Támogatásértékű bevételek
Kistérségi normatíva
3.Önkormányzati
támogatás(normatíva)
4.Központosított előir.bértám.
5. Tagi kieg. hozzájárulás
Bevételek összesen:

Működési kiadások
l.Személyi juttatások
2.Munkadókat terh.jár.
3.Dologi kiadások 80-10-10 %
Kiadások összesen:

Dunaföldvár

Bölcske

Madocsa

2012.évi
Előirányzat

982.800

310.800

200.400

1.494.000

3.548.285

1.123.775

778.545

5.450.605

3.833.395
8.364.480

0
1.434.575

0
978.945

3.833.395
10.778.000

Kiadások
Dunaföldvár
77,5%
6.240.715
1.623.765
500.000
8.364.480

Bölcske
13,5 %
1.088.948
283.127
62.500
1.434.575

Madocsa
9,0 %
727.337
189.108
62.500
978.945

2012.évi
Előirányzat
8.057.000
2.096.000
625.000
10.778.000
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A határozatban foglaltakat a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása során át kell vezetni.
Határidő: A társulás településeinek értesítésére 2012. július 30.
A soron következő költségvetési rendelet módosítása.
Felelős: Takács Zoltán korelnök

8. Törvényességi felhívás a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd
hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról, valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 24/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet vonatkozásában
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök megkérte Horváth Zsoltot az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
a bizottság döntését.
Horváth Zsolt: Elmondta, az Ügyrendi Bizottság ülésen elhangzott feltevésekre, kérdésekre
választ kaptak.
Ismertette a változásokat. Kiemelte, a DUNANETT Kft. nem rendelkezik 60 literes gyűjtő
edénnyel, ezért, ha valaki ezt szeretné választani, magának kell megvásárolnia és vonalkódot
kérnie. A cég igyekszik megvásárolni a gyűjtő edényeket és a lakosságnak 2013.-tól
lehetősége lesz ezek bérlésére.
Részletesen beszélt a szelektív hulladékgyűjtésről is és azon utcák hulladékszállításáról,
ahova nem tud a szállító autó bejárni. Az ott lakók 50 %-os díjkedvezményt kapnak.
Kérdés volt még a rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjak ÁFÁ-ja. Ez is tisztázásra
került, az összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Elmondta még, a szolgáltató zöldjáratot szeretne majd indítani, amiért nem kell fizetnie a
lakosságnak.
Évente egy alkalommal lesz lehetőség veszélyes hulladékok gyűjtésére és lesz évi 2
alkalommal lomtalanítás is.
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot
és a rendelet-tervezetet.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta
a határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadását.
Dr. Süveges Árpádné: A lakosság körében sokan kifogásolják az üres házakra vonatkozó
díjakat. A szolgáltató központi szabályok alapján írta elő ezeket a díjakat, azt nem az
Önkormányzat határozata meg.
Kiss Lajos Csaba: Az emelést nem tartja jó ötletnek.
Takács Zoltán korelnök: A Pénzügyi Bizottsági ülésen Rosta Gyula a szolgáltató cég
igazgatója elmondta, az előterjesztett anyagban nincs áremelés.
Megszavaztatta a határozati javaslatot:
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A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
166/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal
2012. március 28-án kelt XVII-B-22/210-1/2012. számú a köztisztaság fenntartásáról, a
települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
24/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet vonatkozásában tett törvényességi észrevételt
megtárgyalta, és a helyi rendeletet a közszolgáltató javaslatainak és a törvényességi
észrevételben foglaltaknak megfelelően módosítja.
Határidő: A TM. Kormányhivatal értesítésére 2012. július 20.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Takács Zoltán korelnök ezután a rendelet-módosítását szavaztatta meg a bizottsági módosító
javaslatok figyelembe vételével.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (VII.20.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi
ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról
és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 24/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Aláírt rendeleti példányok a jegyzőkönyvhöz csatolva.

9. Az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló
14/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán korelnök megkérte Dr. Süveges Árpádnét, az Oktatási-, Egészségügyi
Bizottság elnökét, tájékoztasson a bizottság álláspontjáról.
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette a rendelet módosítási javaslatot. A Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a rendelet-módosítási javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelete
az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló
14/2009. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendeleti példányok a jegyzőkönyvhöz csatolva.

10. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(…)
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök megkérte Dr. Süveges Árpádnét, az Oktatási-, Egészségügyi
Bizottság elnökét, tájékoztasson a bizottság álláspontjáról.
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette az előterjesztett rendelet-tervezetet, melyet a bizottság
elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Aláírt rendeleti példányok a jegyzőkönyvhöz csatolva.

11. Főigazgatói beszámoló a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde,
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakiskola 2011/2012-es tanévi munkájáról
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos beszámolók a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán korelnök kérte Petrovics Józsefné főigazgatót, ha van az írásos anyagához
kiegészíteni valója azt mondja el.
Petrovics Józsefné: Elmondta, ez a beszámoló a 3 település munkáját összegzi. A beszámoló
elkészítését megelőzi a tagintézmények munkájának értékelése. Az általa készített beszámoló
mindezek összegezése.
Látszik a számokból, melynek már tanúi voltak az óvoda esetében, hogy a gyermeklétszám
csökken. Intézményi szinten a tavalyi évhez képest 86 fővel csökkent a gyermeklétszám.
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Összességében az intézményeik megfelelő munkát végeztek. Megköszönte munkájukat.
Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a korelnök.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra
javasolt a Képviselő-testületnek.
Jákli Viktor: A főigazgató asszonyhoz intézte kérdését, miszerint mik a tervek a
gyógypedagógiai oktatással?
Petrovics Józsefné főigazgató: 22 tanuló maradt a következő tanévre, aki gyógypedagógiai
képzésben részesül, a többi sni-s gyermek integráltan oktatott a különböző osztályokban a
normál tanulókkal együtt.
Jákli Viktor: 5 év múlva mi lesz a gyógypedagógiai végzettségű kollégákkal?
Petrovics Józsefné: Sni-s tanulóik vannak bőven, akiknek fejlesztő foglalkozásokat adnak,
melyet a gyógypedagógusok tartanak. Nem maradnak munka nélkül. A gyerekek bent vannak
a rendszerben, csak nem olyan kódokkal, mint régen voltak.
Jákli János: Kompetencia méréssel kapcsolatban kérdezett és a gimnáziumban a
korrepetálásokról.
Petrovics Józsefné főigazgató: Kompetencia méréssel kapcsolatosan országos átlag van,
melyhez viszonyítani kell az egyes intézményeknek a kompetencia eredményeit. A kistérségi
viszonylatban is jó helyen vagyunk e tekintetben és az országos átlagot is meghaladjuk.
A gimnáziumban sajnos a gyermek anyag olyan, hogy egyre több tanuló szorul fejlesztésre,
korrepetálásra, az anyag elsajátításához szükségesek ezek az órák.
Balogh Emese a gimnázium igazgatója: Évek óta kínálják a diákoknak a korrepetálás
lehetőségét, de eddig nem éltek vele. Külön órákra jártak. Az utóbbi két évben nagyobb
számban vállalják az iskolai korrepetálást a diákok.
Takács Zoltán korelnök a beszámoló elfogadását megszavaztatta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
167/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
főigazgatójának beszámolójával kapcsolatosan a következő határozatot hozta:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
főigazgatójának beszámolóját a 2011/2012-es nevelési és tanévi munkájáról elfogadja.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
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12. Nevelési-oktatási intézmények 2012/2013. nevelési évben/tanévben indítható
csoportjai/osztályai számának meghatározása – gimnázium és szakiskola
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök felkérte Dr. Süveges Árpádnét az Oktatási Bizottság elnökét,
mondja el a bizottság döntését.
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, a bizottság elfogadásra
javasolja a határozat tervezetet.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi
határozatot:
168/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó -, megtárgyalta a nevelési-oktatási
intézmények 2012. szeptember 1-től induló csoportjai/osztályai számának meghatározásáról szóló előterjesztést.
D-B-M MONI főigazgatója javaslata alapján, az alábbiak szerint engedélyezi a 2012/2013. tanévben
gimnáziumi és szakiskolai osztályok indítását:

I.
Dunaföldvár
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény
Gimnázium osztály : 11 osztály
Várható létszám: 292 fő
307 fő
Évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

Osztály
1 osztály
1 osztály
2 osztály
9.a
9.b
2 osztály
10.a
10.b
3 osztály
11. a
11. b
11. c
2 osztály

Várható létszám
27
32 fő
52 fő
31 fő
21 fő
59 fő
26 fő
33 fő
76 fő
20 fő
19 fő
37 fő
46 fő

12 a
12. b

29 fő
17 fő

Szakiskola osztály:

+ SNI + BTM
0
+ 1 SNI* + 1 BTM
+ 3 BTM
+ 1 BTM
+ 2 BTM
0
0
0
+4 BTM
0
+2 BTM
+2 BTM
+1* SNI +2SNI+1
BTM
+1* SNI +1 BTM
+2 SNI

Várható létszám +SNI +BTM:

Várható létszám +SNI +BTM
27
35 fő*
55 fő
32 fő
23 fő
59 fő
26 fő
33 fő
80 fő
20 fő
21 fő
39 fő
51 fő
32 fő
19 fő
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Várható létszám: 64 fő

Várható létszám+SNI: 75 fő

Évfolyam
9. évfolyam
Szerkezetlakatos
Panziós, falusi vendéglátó
11. évfolyam
Csőhálózat és központi fűtés szerelő
Szerkezetlakatos
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
12. évfolyam
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Női szabó
Szerkezetlakatos
Hegesztő

Várható létszám
19 fő
10
9 fő
16 fő
7 fő
5 fő
4 fő
29 fő
8 fő
5 fő
10 fő
6 fő

+ SNI+ BTM
+2 SNI+ 1 BTM
2 SNI
1 BTM
1 SNI
1 SNI
+6 SNI + 1
BTM
+2 SNI fő
+3 SNI+ 1 BTM
+ 1 SNI

Várható létszám + SNI
22 fő
12
10
17 fő
8 fő
5 fő
4 fő
36 fő
10 fő
5 fő
14 fő
7 fő

Speciális szakiskola
Várható létszám: 27 fő

Várható létszám+ SNI: 55 fő

Évfolyam
9-10. évfolyam
12. évfolyam
Szállodai szobaasszony
Parkgondozó
13. évfolyam
Szerkezetlakatos
14. évfolyam
Szerkezetlakatos

Várható létszám
14 fő
10 fő
5 fő
5 fő
1 fő
1 fő
2 fő
2 fő

+ SNI
+14 SNI fő
+1* SNI+9 SNI
+1* SNI+4 SNI
+5 fő
+1 SNI fő
+1 SNI fő
+2 SNI
+2 fő

Várható létszám + SNI
28 fő
21 fő
11 fő
10 fő
2 fő
2 fő
4 fő
4 fő

Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Petrovics Józsefné főigazgató

13. A maximális osztály, csoport létszámtól való eltérés engedélyezése a D-B-MMikrotérségi Oktatási-Nevelési Intézményben a 2012/2013. tanévre
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán korelnök: Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Megkérte a
bizottság elnökét, tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság álláspontjáról.
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette az előerjesztésben foglaltakat. Elmondta, az óvoda
tekintetében a táblázatból kiderül, hogy minden csoportot túltöltöttünk. Így kerülhetett sor
arra, hogy a Kossuth L. utcából átkerül egy óvodai csoport. Ebben az évben ehhez
kapcsolódóan létszámleépítés nem fog történni, mert belső átszervezéssel megoldható.
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Kötelességének érzi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet arról, a törvény által előírt m2
nincs meg az óvodai termek vonatkozásában. Az ÁNTSZ. ebbe beleköthet.
Az általános iskolában korrekt módon vannak összeállítva az osztály létszámok. Optimálisak
a megfelelő oktatáshoz. Ahol szükség volt rá, ott összevonás történt.
A bizottság elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
169/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó -, megtárgyalta DunaföldvárBölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Gimnázium és Szakiskola a 2012 szeptemberétől indítható óvodai, iskolai osztályok létszámaira vonatkozó
előterjesztést.

A Képviselő-testület az óvodai, az iskolai maximális osztálylétszámok túllépésére
vonatokozó engedélyt megadja a 2012/13. tanévre alábbiak szerint:
Dunaföldvár:
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény
Telephely

Csoport

Jókai u.

4 csoport
kis csoport
vegyes csoport
vegyes csoport
vegyes csoport

Várható
létszám
105 fő
27 fő
27 fő
25 fő
26 fő

+SNI
+ 2 SNI
+ 2 SNI

Létszám

Maximális létszám
feletti

107 fő
27 fő
27 fő
27 fő
26 fő

2 fő/ 8%
2 fő/ 8%
2 fő/ 8%
1 fő/ 4%
81 fő
2 fő/ 8%
2 fő/ 8%
2 fő/ 8%

(1 csoportnál nincs meg a 2 m2
gyerekenként)

József tér

79 fő
27 fő
26 fő
26 fő

+ 2 SNI
+ 1 SNI
+ 1 SNI

81 fő
27 fő
27fő
27 fő

81 fő
27 fő
27 fő
27 fő

+3SNI
+ 1 SNI
+ 1 SNI
+ 1 SNI

84 fő
28 fő
28 fő
28 fő

84 fő
3 fő/12 %
3 fő/12 %
3 fő/12 %

1 csoport

26 fő

+1 SNI

27 fő

27 fő

vegyes csoport

26 fő

+1 SNI

27 fő

2 fő/ 8%

1 csoport

27 fő

27 fő

27 fő

vegyes csoport

27 fő

27 fő

2 fő/ 8%

3 csoport
kis csoport
középső csoport
nagy csoport
(a csoportoknál nincs meg 2 m2
gyerekenként)

Iskola u.

3 csoport
kis csoport
középső csoport
nagy csoport
(a csoportoknál nincs meg 2 m2
gyerekenként)

Kossuth L.
u. 19/-23/B

Kossuth
Lajos utca
4.
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Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény
Osztály
megnevezése
3. a
3. c
4. a
4. c

Fő

BTM, SNI létszám
27 fő
26 fő
24 fő
26 fő

Létszám

+ 1 SNI+ 1BTM
+ 1 SNI
+ 1 SNI+ 5 BTM
6 BTM

29 fő**
27 fő**
32 fő**
31 fő**

Maximális létszám
feletti
3 fő/12 %
1 fő/ 4 %
6 fő/ 23%
5 fő/ 19 %

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény
Évfolyam

Fő

+ SNI + BTM

Létszám

8. évfolyam
11. c

32 fő
37 fő

+ 1 SNI + 1BTM
1 SNI + 1BTM

35 fő**
39 fő**

Maximális
létszám feletti
5 fő/17 %
4 fő/ 11 %

Bölcske
Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény
Osztály
megnevezése
1. évfolyam
3. évfolyam
6. évfolyam

Fő

BTM, SNI létszám
27 fő
23 fő
25 fő

+ 1 SNI+ 3 BTM
+ 2 SNI+ 6 BTM

Létszám
27 fő**
27 fő**
33 fő**

Maximális létszám
feletti
1 fő/ 4 %
1 fő/ 4 %
3 fő/ 10 %

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Takács Zoltán korelnök

14. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, általános Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Gimnázium
és
szakiskola
minőségirányítási program alapján végzett munka végrehajtásának éves
értékelése
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Megkérte a
bizottság elnökét, tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság álláspontjáról.
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, a kollégák az iskolában
hónapokat dolgoztak az értékelésen, mire feldolgozták ezt a rengeteg anyagot.
Megkérte, Bognárné Balogh Andreát a DBM-MONI főigazgató helyettesét, néhány szóban
foglalja össze tapasztalataikat.
Bognárné Balogh Andrea főigazgató helyettes: Részletesen beszélt az intézmény
minőségirányítási program végrehajtásának értékeléséről.
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Több hozzászólás nem volt, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
170/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Gimnázium és Szakiskola 2011/2012. tanév Intézményi Minőségirányítási Program alapján
végzett munkájáról szóló értékelést elfogadja, amely a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Takács Zoltán korelnök

15. DBM-MONI létszámleépítés ügye
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság áttekintette a határozati javaslatban foglalt személyi
változásokat és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Petrovics Józsefné főigazgató: Elmondta, a rehabilitációs támogatást, 960 ezer forintot, be
kell fizetni az állam felé, ha nem foglalkoztatunk csökkent munkaképességű dolgozót.
Jelentkezett egy ilyen foglalkoztatásban részt venni kívánó személy, aki megfelel a törvényi
előírásoknak. Azt az összeget, melyet be kellene fizetnünk az állami kasszába, az ő részére ki
tudjuk fizetni és ezzel ki tudjuk váltani a rehabos befizetési kötelezettségünket.
Kérte módosító indítványa elfogadását.
Takács Zoltán korelnök a módosító indítvánnyal kiegészítve megszavaztatta az új határozati
javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag hozta az alábbi
határozatot:
171/2012.(VII.10.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a DBM-MONI
Beszédes József Általános Iskola tagintézményében 2012. szeptember 01-től 2012. december
31-ig 1 fő megváltozott munkaképességű
részmunkaidős (6 órás) fizikai dolgozó
alkalmazását.
2012. szeptember 1-től a DBM-MONI engedélyezett létszáma 259 főről 260 főre változik.
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2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 235/2011.(XI.29.) KT
határozatát módosító 260/2011.(XII.19.) KT határozatának 2./ pontja
„Ezzel egyidejűleg az intézmény engedélyezett létszáma a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Gimnázium és Szakiskolában 262 főről 261 főre csökken 2012. .március 10-től. Az
intézményen belül a Bölcsődei Tagintézmény létszáma 12 főről 11 főre csökken.” mondatát
az alábbi szövegezésre módosítja:
„Ezzel egyidejűleg az intézmény engedélyezett létszáma a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Gimnázium és Szakiskolában 260 főről 258 főre csökken 2012. november 30-al. Az
intézményen belül a Bölcsődei Tagintézmény létszáma 10 főről 8 főre csökken.
A határozatok változással nem érintett rendelkezései hatályban maradnak.
3./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeklétszám csökkenése
miatt a D-B-M MONI Bölcsődei Tagintézményben 3 csoport működtetése helyett 2 bölcsődei
csoport működését engedélyezi 2012. szeptember 1-től a 235/2011.(XI.29.) KT határozat 5.
pontjának figyelembe vételével.
A döntés következményeként az intézményben 2 fő gondozónői közalkalmazotti munkakört
leépít, ezzel 2 fő bölcsődei gondozónői közalkalmazotti álláshelyet megszüntet 2012.
november 30-al.
4./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete miután megvizsgálta a
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények és a D-B-M MONI létszámhelyzetét,
megállapította, hogy nincs olyan üres vagy a közeljövőben megüresedő álláshely – és
átcsoportosítással sem hozható létre, amely felajánlható lenne 2 fő bölcsődei gondozónő
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott részére.
Továbbá az önkormányzat nem tervezi új álláshelyek létrehozását, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett
munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Az önkormányzat a következő 5 évben az így megszüntetett álláshelyet nem kívánja
visszaállítani, kivéve, ha jogszabály ezt elrendeli.
Ezzel egyidejűleg az intézmény engedélyezett létszáma a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Gimnázium és Szakiskolában 260 főről 258 főre csökken 2012. november 30-al. Az
intézményen belül a Bölcsődei Tagintézmény létszáma 10 főről 8 főre csökken.
5./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a központi költségvetésből egyszeri hozzájárulás
igénylésére pályázatot nyújtson be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Területi
Igazgatóságához a fenti 2 fő létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatására.
6./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete óvodai csoportszám
csökkenése miatt 2012. szeptember 1-jével 1 fő dajka és 2 fő óvónői álláshelyet szüntet meg.
Ezzel egyidejűleg a DBM-MONI engedélyezett létszáma 2012. november 30-al 258 főről
óvodai dajka létszámleépítése miatt 257 főre csökken, ezzel együtt az „Eszterlánc” Óvoda
létszáma 41 főről 40 főre csökken, továbbá a 2 fő óvónői álláshely megszüntetése
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következtében a DBM-MONI engedélyezett létszáma 2012. december 28-al 257 főről 255
főre csökken és ezzel együtt az „Eszterlánc” Óvoda létszáma 40 főről 38 főre csökken.
Az engedélyezett létszámváltozást Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosításával egyidejűleg ( 2.7.sz.
melléklet) át kell vezetni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Takács Zoltán korelnök, Petrovics Józsefné főigazgató

16. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Megállapodás módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök

Intézményfenntartó

Társulás

Társulási

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán korelnök: Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Megkérte a
bizottság elnökét, tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság álláspontjáról.
Dr. Süveges Árpádné: Ismertette az előterjesztést. Az Oktatási Bizottság támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Takács Zoltán korelnök a határozati javaslatot megszavaztatta.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
javaslatot.
172/2012.(VII.10.) KT.
határozat
A Képviselő-testület a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás Megállapodását az alábbiak szerint módosítja 2012. augusztus 1-i hatállyal
kezdődően:
I.

A Megállapodás II. pontja a „ Tanács – a képviselő-testületek előzetes döntései,
felhatalmazási alapján – dönt a következő önkormányzati feladat- és
hatáskörben” bekezdése módosul:
-

II.
-

az intézmény költségvetésének megállapításáról, annak módosításáról,
zárszámadásának elfogadásáról
A Megállapodás III. pont „Költségek viselése és megosztása” utolsó bekezdése a
következőre változik:

Normatíva többletről vagy kiesésről, a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell
elszámolni. Amennyiben a normatíva többlet miatt az egyes településeknél
túlfinanszírozás keletkezett, úgy az adott település dönt a túlfinanszírozott összegnek a
pénzmaradvány részeként történő elszámolásról.
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-

III.

Amennyiben normatíva kiesés történt és ennek okán a település kevesebb
finanszírozási összeget adott át, mint a tagintézmény adott évi összes teljesített
kiadása, úgy a hiányzó finanszírozási összeget a zárszámadásnak a társulási tanács
általi elfogadásától számított 30 napon belül átutalja a Dunaföldvár Város
Önkormányzat elszámolási számlájára.
a) A Megállapodás III. pontja a „Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési
eljárás, egyetértési jog gyakorlása fejezet első bekezdése ” kiegészül a
következővel:

…a költségvetés év közbeni módosítására vonatkozó javaslatot a módosítás
szükségességét igénylő település kezdeményezi a társulási tanácsnál.
IV.

a) A Megállapodás III. pontja a „Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési
eljárás, egyetértési jog gyakorlása fejezet negyedik bekezdése ” az alábbira
változik:

A pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei
havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig teljesítik Dunaföldvár Város
Önkormányzata számlájára.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Takács Zoltán korelnök

17. ZSIGEC Musical csoport támogatási kérelme
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Kérelem a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Ismertette a kérelmet. Felkérte Jákli Jánost a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság forráshiány miatt nem támogatta a kérelmet.
Dr. Süveges Árpdáné: Az Oktatási Bizottság 50 ezer forint támogatás biztosítását támogatta.
Mivel a civil szervezetek támogatási keretébe nem illeszkedik a kérelem, így eseti támogatási
kérelemként lehetne segítséget adni számukra. Ez a művészeti szervezet szakkörként is
működik. Az iskola pl. a jelmezekhez anyagi segítséget ad.
A bizottság 50 ezer forint támogatás adását javasolja a Képviselő-testületnek.
Takács Zoltán korelnök: Ez az együttes sok városi rendezvényen részt vett színvonalas
előadással.
Megszavaztatta az Oktatási Bizottság által javasolt 50 ezer forint támogatási összeg
biztosítását.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 3 ellenszavazattal elfogadta az Oktatási
Bizottság javaslatát.
Az alábbi határozat született:
173/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.- Ft. egyszeri támogatást
biztosít a ZSIGEC Musical csoport működtetéséhez a művészeti vezető Teleki Károly
részére.
A támogatási összegről a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből
céljelleggel jutatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának és
ellenőrzésének rendje alapján el kell számolni.
Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
18. Dr. Palkó Ágnes háziorvos ismételt kérelme a rendelő bővítéséhez
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, az Oktatási Bizottság egységesen támogatta a rendelő
felújítását. Rendszeresen érkezik észrevétel az ÁNTSZ-től, nem szeretnék hogy a rendelést
esetleg szüneteltessék a hiányosságok miatt.
Jákli János: A témát tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Döntés nem született, mert a szavazás
eredménye 2:2 volt.
Takács Zoltán korelnök a határozati javaslat A./ változatát megszavaztatta:
A szavazás eredménye: 4 igen 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás.
Megállapította, hogy a kérelem tekintetében nem született döntés.
19. A Római Katolikus Egyházközség (Dunaföldvár, Templom u. 11.) felújítási
támogatási kérelme
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a támogatási kérelmet. A kért támogatási
összeg biztosítása a szavazáskor nem kapott többséget.
Többször szóba került, hogy a barátok temploma kapuját szeretnék felújítani, e kérelmükben
viszont a plébánia épületének felújításához kérik a támogatást.
Jákli Viktor: A plébános úr szabadságon van, ezért őt kérte meg, hogy képviselje módosító
javaslatukat, miszerint az egyházközség módosítja előzőekben tett beruházási terveit.
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Javaslatot tett arra, hogy a Képviselő-testület 1 millió forint támogatást adjon a kapu
felújításához.
Jákli János: Méltányolja a Római Katolikus Egyházközség cél módosítását, de akkor kellene
visszatérni a kérdésre, ha részletes költségvetést tesz az egyházközség a Testület elé arra
vonatkozóan, hogy mit is akarnak és mibe fog az kerülni.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen a műszaki iroda vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy mivel
ez egy műemlék védelmi épület, a kapu cseréjéhez a műemlék védelmi hatóság engedélye
szükséges. Amennyiben az egyházközség vállalja, hogy az engedélyeket beszerzi, akkor
kellene visszahozni a kérelme a Testület elé.
Széles János: Az egyházközség beadott egy kérelmet, indítványozni kellett volna e téma
napirendről való levételét.
Most döntsenek az eredeti kérelemről. Jákli Viktor képviselő által tett módosított igény
kérelmet nem tartja korrektnek.
Amikor a katolikus templom felújítása volt, az Önkormányzat 3 millió forinttal járult hozzá a
felújításhoz.
Most döntsenek a benyújtott kérelemről.
Kiss Lajos Csaba: Márciusban eljutott az egyház képviselőjéhez egy pályázati kiírás,
melyben hazai kormányzati forrásból kisebb felújítási munkák elvégzésére lehetett pályázni.
Úgy tudja ez a pályázat nem került beadásra. Az Önkormányzattól mindig mindenki elvárja,
hogy támogassák. Mi is kértük hosszú évek óta, hogy a temetések legyenek rendbe téve,
melynek érdekében semmilyen lépés nem történt.
Ha az egyház is megteszi azt, amit a dunaföldvári lakosok elvárnak, ő is adja szavazatát
kérésükhöz.
A református egyháznak is van egy kérése, amely nem került a Testület elé, miszerint a Paksi
utcai temetőben szeretnének egy ravatalozót, melyre pályázatot is nyertek. Úgy tudja, az
átjárási jogot a temető kezelőjétől nem kapták meg.
Takács Zoltán korelnök az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavaztatta meg.
Ezt a javaslatot 1 fő képviselő támogatta, 7 fő képviselő nem támogatta.
Az alábbi döntés született:
174/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
támogatja a Római Katolikus Egyházközség (7020 Dunaföldvár, Templom u. 11.) 2 millió
forint összegű felújítási támogatási kérelmét.
Határidő: Az Egyházközség értesítésére 2012. július 20.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Szünet volt.
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Takács Zoltán korelnök kérte, hogy az „Önkormányzati intézmények esetén megújuló energia
alkalmazására pályázat” című előterjesztést vegyék előre 20. sz. pontként, mert megérkezett
Budapestről az érintett cég ügyvezetője.
Az ülés további napirendi pontjai átsorszámozódnak.
20. Önkormányzati intézmények estén megújuló energia alkalmazására pályázat
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Üdvözölte az ülésen megjelent Pályi Guidót a cég ügyvezetőjét.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság úgy határozott,
hogy egyenlőre csak a tervezés induljon el, ezek után lenne véglegesítve a dolog.
Pályi Guidó: Elmondta, megújuló energiával érdemes foglalkozni, érdemes ilyen módon
önkormányzati intézmények energetikai ellátását megoldani. Erre már sokféle műszaki
lehetőség van.
Cégeik alkalmasak arra, hogy bármilyen megoldással realizáljanak
felújításokat.
Első körben megterveznék az optimális megoldásokat. A pályázatokat is megírnák.
A közbeszerzésre is tettek javaslatokat.
Kiss Lajos Csaba: Olyan témáról van szó, amely a jövőre nézve csökkentheti az
Önkormányzat kiadásait az intézményeknél.
Javasolta, hogy vegyék be a versenyeztetésbe, kérjenek árajánlatot a Földvár terv Kft-től is.
Kerüljön a határozatban 4. pontként.
Takács Zoltán korelnök: A Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült, ez egy 5 milliós projekt.
Mennyit bukhatunk az üzleten?
Pályi Guidó: Ő azt javasolta, szedjék szét 3-3 intézményre, projektre, mert ilyen módon lehet
optimálisan kihasználni a lehívható tervezési és egyéb díjazási költségeket. Ezek jóval
meghaladják az 5 millió forintos költséget.
Takács Zoltán korelnök Kiss Lajos Csaba módosító indítványával egyetemben megszavaztatta
a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
175/2012.(VII.10.) KT.
határozat
A.) Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat intézményei
épületeinek energiahatékonysága-növelése és megújuló energia előállítása céljából pályázatot kíván
benyújtani az alábbi intézményeire:
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Városi Művelődési Központ – külső nyílászáró csere, külső határoló szerkezetek utólagos
hőszigetelése, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázat)
Öregek Napközi Otthona - elektromos energiatermelés napelemmel, melegvíz-előállítás
napkollektorral
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár - elektromos energiatermelés napelemmel
Polgármesteri Hivatal - elektromos energiatermelés napelemmel, melegvíz-előállítás
napkollektorral
DBM-MONI (Templom u. 9.) - elektromos energiatermelés napelemmel
Sportcsarnok - elektromos energiatermelés napelemmel
DBM-MONI – Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 19-23.) - elektromos energiatermelés napelemmel
DBM-MONI (Püspök u.) - elektromos energiatermelés napelemmel
Óvoda (Iskola u.) - elektromos energiatermelés napelemmel

B.) Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi cégeket versenyezteti meg:
Intézmények rendszereinek megtervezésére:
1. Csanády és Csanády Kft. (1112 Budapest, Ördögorom u. 5/B.)
2. Civitas NRG Kft. (1054 Budapest, Zoltán u. 11. III. em. 12.)
3. SZIMA Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. (1124 Budapest, Méra u. 5/3.)
4. Földvár terv Kft. (Dunaföldvár, Ady E. u. 2.)
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: 2012. július 31.

21. Dunaföldvári Városi Kézilabda Club kérelme a Városi Sportcsarnok bérleti
díjának csökkentésére
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök megkérte Jákli János képviselőt ismertesse a Pénzügyi Bizottság
álláspontját.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság az alap előterjesztéshez más javaslatokat tett. „C”változat
esetén: 100 %-ban térítésmentesen használhatja bármelyik bejegyzett civil szervezet a
sportcsarnokot. „D” változat esetén: csak a Kézilabda Klub használhatná 100 %-ban
térítésmentesen.
Szavazás eredménye: „C” változatnál: 1 igen 3 ellenszavazat,
„D” változatnál: 3 igen 1 ellenszavazat.
Tóth István: A „D” javaslatot ő tette, mert úgy gondolta, ne adjuk meg minden civil
szervezetnek a 100 %-os kedvezményt, olyannak, aki nem is kérte. A kézilabdások kérelme
került előterjesztésre, ezzel kell foglalkozni. A kézilabdások vitték a város hírét az elmúlt 1520 évben.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási- Egészségügyi Bizottság is részletesen „kivesézte” ezt a
témát. A probléma gyökere abban rejlik, hogy a sportcsarnok bevétele az iskola
költségvetésének része. A főigazgató asszony szeretné elkerülni azt, hogy minden esetben
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egyedi elbírálásban az ő felelősségük maradjon ez a dolog. Egységes szabályozásra lenne
szükség a tekintetben, hogy mit csináljanak a civil szervezetekkel.
A bizottság egyhangúlag azt a véleményt támogatta, hogy egységesen egyik bejegyzett civil
szervezet se fizessen a sportcentrum használatáért. Az más kérdés, hogy emiatt az iskola
költségvetéséből ezek az összegek hiányozni fognak.
Kiss Lajos Csaba: Szóba jött a bizottsági ülésen az a kérdés is, mi van akkor, ha mindenki
használni akarja a sportcsarnokot.
Takács Zoltán korelnök azt tette fel szavazásra, hogy minden bejegyzett civil szervezet
ingyen használhassa a sportcsarnokot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen 1 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot.
Az alábbi határozat született:
176/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Városi Kézilabda
Club kérelme tárgyában a következő döntést hozta:
A 2012. június 30-ig a cégbíróságnál bejegyzett társadalmi szervezetek térítésmentesen
vehetik igénybe a Városi Sportcsarnokot (Jókai u.).
A DBM-MONI főigazgatója számára a Hivatal megküldi a cégbíróság által bejegyzett
társadalmi szervezetek és alapítványokról készített listát.
Határidő: azonnal
Felelős: Takács Zoltán korelnök

22. „A Gazdálkodás a Környezetért Földvédelmi Közalapítvány” megszüntetése
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztett anyagot.
Hozzászólás nem hangzott el, megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület
javaslatot.

8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
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177/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
alapítású „A Gazdálkodás a Környezetért Földvédelmi Közalapítvány” megszüntetéséről
szóló előterjesztést és alábbi döntést hozza:
„A Gazdálkodás Környezetéért Földvédelmi Közalapítványt” azonnali hatállyal
megszünteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Takács Zoltán korelnök
dr. Sűrű János alapítvány elnöke

23. Javaslat a 2012. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előterjesztést.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
178/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor és
Kiss Lajos Csaba írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk felajánlásáról.
A képviselő-testület a képviselők összesen 652 617 ,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az
alábbi szervezetek támogatására használja fel:
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése
1.
Dunaföldvárért Alapítvány
2.
Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ
Összesen:

Támogatási összeg
435 078,217 539,652 617,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2012.07.31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

24. Dunaföldvár közigazgatási területén erdő telepítésének feltételei
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Takács Zoltán korelnök megkérte Jákli Viktort a Mezőgazdasági Bizottság elnökét, adjon
tájékoztatatás a bizottság álláspontjáról
Jákli Viktor: A Mezőgazdasági Bizottság már másfél két éve foglalkozik ezzel a
problémával, miszerint a hagyományos szőlőhegyeket akácos telepítések „díszítik”.
A bizottsághoz kérések érkeztek egyrészt a szőlő- és gyümölcsművelők irányából, másrészt
az erdőtelepítőktől. Az erődtelepítők kérése az, változtassuk meg a területek besorolását,
tegyük lehetővé az erdő telepítéseket.
Ismertette a bizottság álláspontját.
A bizottság nem tudott dönteni a Szent Anna hegy dűlője vonatkozásában, e pontról döntsön a
Testület. Erről szavazzanak külön.
Horváth Zsolt: Elmondta, kezdetektől fogva egységes állásponton van e kérdésben, miszerint
engedélyezzük a fásítást, illetve erdőtelepítést. Ma, ha körülnézünk ezeken a területeket,
látjuk, hogy egyre több elhanyagolt, gazos földterületet látunk.
Aki fásít, annak utána erdő karbantartási feladatai vannak. Ha ezeket a szabályoknak
megfelelően elvégzi és a szabályok szerint ületet, akkor az nem veszélyezteti a szomszédos
hagyományos művelési területeket.
Még mindig szerencsésebb egy rendezett erdő, mint egy elhanyagolt földterület.
Ő nem támogatja az előterjesztett határozati javaslatot.
178/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor és
Kiss Lajos Csaba írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk felajánlásáról.
A képviselő-testület a képviselők összesen 652 617 ,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az
alábbi szervezetek támogatására használja fel:
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése
1.
Dunaföldvárért Alapítvány
2.
Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ
Összesen:

Támogatási összeg
435 078,217 539,652 617,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2012.07.31.
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Tóth István: Kint járt márciusban az Anna hegyben és azt tapasztalta, hogy ott az emberek
igyekeztek területeiket rendben tartani.
Az erdő azért bizonyos idő után rátelepedik a kulturnövényekre, elnyomja azokat. Számára a
szőlő-, gyümölcs termelők munkája többet ér, mit azé, aki erdőt telepít.
Látott a területen szépen rendben lévő erdőt, de volt 3-4, ami nem nevezhető erdőnek.
Szerinte az Anna hegyi 2-es dűlőben inkább kulturnövényeknek van helye, mint az erdőnek.
Széles János: Szüleink ezekből a kulturnövényekkel ültetett területekből tartották el
családjukat. Az életteret egymás elől nem kellene elvenni.
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Volt arra példa, hogy végigjárt bizonyos területeket és talált olyat, akinek már 15 éve gazban
állt a földje és feljelentette a szomszédot, mert az erdőt telepített.
Egyre több a parlagföld, ezekkel valamit tenni kell.
Nem ért egyet azzal, hogy az életteret kiszorítjuk egymás elől.
Cziger István: Az Anna heggyel kapcsolatban elmondta, az itt lévő területek 2/3-a parlagon
van. Az erdők egy részre tényleg nincs rendben tartva, de azért mert nagy a bizonytalanság,
maradhat az erdő vagy ki kell vágni.
Méltánytalannak tartja azt a döntést, hogy ne lehessen erdőt telepíteni ezen a területen.
Tóth István: Az Önkormányzat nem engedhet meg törvénytelen dolgokat, engedély nélküli
erdőültetést. Több erdőre nem volt telepítési engedély.
Minden erdőtelepítő megkereste Kiss Imrét, akinek irodája van a városban, hogy adjon
tanácsot. Tőle azt a tanácsot adta, hogy ehhez nem kell engedély, telepítsék be és amikor már
erdő, a Földhivatalnál átminősítik.
Frühvald Józsefné kistermelő: Elmondta, ez az Anna hegyi terület mindig is
kulturnövényekkel volt beültetve. Még rajta kívül 40 ember foglalkozik növénytermesztéssel.
Az igaz, hogy az Anna hely közepe parlagon van. Fel kellene szólítani a tulajdonost.
Azt kérte a Képviselő-testülettől a döntésnél azokat is nézzék, akik hivatalosan, engedéllyel
ültettek gyümölcsöst.
Lajkó Andor: Arról a Hivatal nem tehet, hogy a gyümölcsös mellé erdő került, mert Tamási
kiadta rá az engedélyt.
Jákli Viktor: Reméli az elhagyott területeken pár év alatt rend lesz, már megkezdődött a
parlagon hagyott területek ellenőrzése és a tulajdonosok felszólítása.
Jákli Sándor kistermelő: Elmondta többek között, hogy az Anna hegyen egy nagy
összefüggő erdő van, körülötte parlagföldek vannak. Jól látni az erdő eredményét, ahol erdő
van, ott mellette parlaggá válnak a területek.
Az nem igaz, hogy az Anna hegyi 2-es dülőben parlagföldek vannak.
A jogszabály kimondja, az erdő a szomszédos ingatlant nem veszélyeztetheti.
Az Anna hegyen igenis megéri gazdálkodni, mert rendszeres jövedelmük van az ott termelő
gazdáknak. Aki ott gazdálkodik, támogatja a helyi gazdaságot.
Az erdő mellett lévő parlagterület továbbra is az marad, mert az erdő lehetetlenné teszik a
művelést.
30 család írt alá papírt, hogy ne változtassák meg a művelési ágat.
Széles János: Valamilyen döntést a Testületnek hoznia kell, valamilyen rendet csinálni kell.
Hagyjuk meg az Anna hegyet élettérnek.
Takács Zoltán korelnök: Először arról kér szavazást, hogy a Felső homokerdőben, a Középhomokerdőben, az Antal hegyen és az Alsó- és Felső Öreghegyen tilos legyen az
erdőtelepítés.
Ezt a javaslatot 6 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a Képviselő-testület.
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Majd arról szavaztatta a Képviselő-testületet, hogy az Anna hegy 1.dülőben ne lehessen
akácost telepíteni:
Ezt a javaslatot 6 igen, 2 ellenszavazattal a Képviselő-testület.
Ezután a határozati javaslat alábbi részéről szavaztatott:
„Azokon a területeken, ahol a fásítás, illetve erdőtelepítés létesíthető, fenntartja a 3 m-es
védőtávolság betartását a szomszédos nem erdő művelésű ingatlanok felöl, valamint a
minimum 5.000 m2-es területhatárt azzal a kitétellel, hogy ha a szomszédos ingatlan(ok) már
erdő művelési ágú, úgy az ingatlanok területe összeszámítható.”
Ezt a javaslatot 4 fő képviselő támogatta, 4 fő képviselő nem támogatta.
Tekintettel arra, hogy a javaslat nem kapott többségi szavazatot, ezért az a határozatból
kimarad.
A Képviselő-testület az alábbi döntést hozta:
179/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi területeken tiltani
javasolja fásítás, illetve erdőtelepítés engedélyezését (térképkivonat csatolva):






Felső homokerdőben a 8201/1 hrsz-től-8285 hrsz.-ig és a 8291 hrsz.-től a 8370 hrsz.ig
Közép homokerdőben 7910 hrsz.-től 7952/2 hrsz.-ig, valamint a 7955 hrsz.-től a 7996
hrsz.-ig.
Anna hegy 1. dűlőjében 6839 hrsz.–től 6890/7 hrsz.-ig
Antal-hegyen 7636/10 hrsz.-tól a 7724/3 hrsz.-ig, illetve a 7745 hrsz.-től 7790.-ig
Alsó- és Felső-Öreghegy egész területén

Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: folyamatos
25. Szabadpiaci áram beszerzés 2013. évben
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök felkérte Jákli Jánost, ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy amennyiben a kistérség közösen lép
ki az árampiacra, akkor csatlakozunk a paksi kistérséghez. A bizottság javasolja, hogy
csatlakozzunk az isaszegi társuláshoz, mivel nagyobb mennyiségű áram fogyasztás esetén
nagyobb kedvezményt kaphat a város.
Hozzászólás nem hangzott el, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
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180/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a
131/2012 (V.22.) KT. határozatát visszavonja és a Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala
és intézményei, Dunaföldvár Város közvilágítása és a mikro térségi oktatási központ
tekintetében továbbra is a szabadpiacról szerzi be a szükséges villamos energiát,
közbeszerzési eljárás keretében, 2013. január 01-től 2013. december 31-ig tartó időszakra,
csoportos közbeszerzés keretében, csatlakozva az Isaszeg Város Önkormányzata – mint
gesztor – által vezetett fogyasztói csoporthoz.
Hozzájárul a Sourcing Hungary Kft.-vel való megbízási szerződés, a csatlakozási
szándéknyilatkozat, illetve a szindikátusi szerződés megkötéséhez (mely okiratok a határozat
mellékletét képezik), egyben felhatalmazza Takács Zoltán korelnököt az okiratok aláírására.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: azonnal
26. Dunaföldvár, Dankó Pista utca felújítása a 6-os út és a Magyar László utca közötti
szakaszon
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérdést, 2 igen, 1 nem szavazatot kapott a
határozati javaslat, 1 fő tag tartózkodott.
Lajkó Andor: Elmondta, a Kadarka utca felöli feljáró és az Ady E. utcai betonburkolat
felújításának összege benne van a költségvetésünkben, a Dankó Pista utca 6-os út és Magyar
László utca közötti aszfaltburkolat felújítási költsége nincs. Azt javasolta, hogy a
pályázatokból megmaradt önerők összegéből lehetne ezt finanszírozni.
1186 m2. terület ez a rész, több, mint 100 méter, 7 cm vastag aszfaltburkolatot kell rátenni.
Széles János: Sokallja ezt a felújítási összeget. Ha 5 cm aszfalt lenne és lenne szegély, akkor
nem menne olyan gyorsan tönkre az út.
Lajkó Andor: Ha oldalról meg van támasztva, attól még összetörik.
Tóth István: Az Irinyi János utcától felfelé gondolkodjanak csak, az addig vezető 40 métert
ne csinálják meg.
Kiss Lajos Csaba: A Dankó Pista utca szakaszának felújításáról való konkrét döntés előtt 3
árajánlat beszerzését kéri, mielőtt dönt a kivitelezőről a Képviselő-testület. Csináltassanak
velük árajánlatot.
Bárdos Lászlóné dr.: Döntse el a Testület, hogy a Dankó P. utcán mettől-meddig legyen a
burkolat felújítása?
Jákli János: Az Irinyi János utca és Magyar László utca közötti szakasz kerüljön felújításra.
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Takács Zoltán korelnök a módosító indítványokkal egyetemben szavaztatta meg a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
181/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy
elkészítteti Dunaföldvár, Dankó Pista utca Irinyi János utca és Magyar László utca közötti
aszfaltburkolat felújítását, a Kadarka utca felőli Szőlőskertek útra vezető feljáró burkolat
felújítását, valamint az Ady Endre utca betonburkolat felújítását és csapadékvíz-elvezetését. A
Dankó Pista utca felújítását a fejlesztési tartalékkeret terhére kívánja elvégeztetni, a feljáró és
az Ady Endre utca esetében hozzájárul a 2012. évi költségvetésbe beállított 5,5 illetve 4 millió
Ft felhasználásához.
A Dankó Pista utca határozat szerinti szakaszának felújításáról való konkrét döntés előtt 3
árajánlat beszerzését kéri a Képviselő-testület.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: 2012. november 30.
27. Kovács Anikó Dunaföldvár,
ingatlanvásárlási kérelem
Előadó: Takács Zoltán korelnök

Kossuth

L.

u.

5.I/6.

szám

alatti

lakos

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök felkérte Jákli Jánost ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag nem támogatta az értékesítést.
Takács Zoltán korelnök arról szavaztatta a Képviselő-testületet, ki az aki támogatja az eladást.
Egy képviselő sem támogatta, hogy eladják a garázs ingatlant.
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
182/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem jelöli ki
dunaföldvári 1333/A/15. hrsz.-ú, 31 m2 területű garázs ingatlant.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: értesítésre: 2012. július 30.

eladásra

a
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28. Zentai Lajosné Dunaföldvár, Pentelei u. 136. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
közút céljára
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán korelnök felkérte Jákli Jánost ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság támogatta az ingatlan megvásárlását.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
javaslatot.
Az alábbi döntés született:
183/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete elfogadja Zentai Lajosné Dunaföldvár, Pentelei u.
136. szám alatti lakos felajánlását a tulajdonát képező 22/3 hrsz-ú, 53 m2 területű ingatlant,
közút céljára, Dunaföldvár, Kadarka utcában, mely kialakítás alatt van. Az önkormányzatot
terheli az adásvétel során felmerülő ügyvédi és földhivatali bejegyzési költség, kb. 40.000,Ft.
Vételár: 25.000,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvétellel kapcsolatos
iratok aláírására.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: 2012. szeptember 30.

29. Farkas Lászlóné egyéni vállalkozó, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. szám alatti
önkormányzati ingatlanból épületrész bérbevételének kérelme
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök felkérte Jákli Jánost ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, hogy a bérleti díj
kikiáltási áraként a határozati javaslat szerinti 30% helyett 50 % legyen alkalmazva.
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Kiss Lajos Csaba: Nem támogatja, hogy 50 % legyen a bérleti díj. Ez az ingatlan zárt
udvarban van, a helyiség üzlet kialakítására nemigen használható. Támogatja, hogy adják
bérbe a helyiséget 30 % bérleti díj mellett.
Horváth Zsolt: Ő is a 30 % mellett voksol, a Pénzügyi Bizottsági ülésen is ezt támogatta.
Széles János: A szóban forgó helyiség raktárhelyiségre alkalmas. A kérelmező által
felajánlott ár egy önkormányzati garázs bérleti díja.
Takács Zoltán először a Pénzügyi Bizottság javaslatát szavaztatta meg, miszerint a bérleti díj
50 % legyen.
Ezt a javaslatot 4 fő képviselő támogatta, 4 fő nem.
Ezután az előterjesztett határozati javaslatról szavaztak.
A Képviselő-testület 6 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
184/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérbe adásra kijelöli a
dunaföldvári 1136/A/11 hrsz.-ú természetben Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. szám alatti 135
m2 területű használaton kívüli ingatlanból 24 m2 alapterületű különálló helyiséget.
A bérbeadás a helyi vagyonrendelet alapján történik, nyílt licittel, kikiáltási árként az
üzletekre vonatkozó bérleti díj (15.220,- Ft/m2/év + Áfa) 30 %-át kell alkalmazni.
A bérleti szerződés azzal a bérlővel köthető meg, aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti
szerződés lejárta előtt is visszaszolgáltatja, amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan
használatával, vagy tulajdonos változásával kapcsolatos döntést hoz.
Kikiáltási ár: 4.566,- Ft/m2/év + Áfa
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: a licit kiírására 2012. július 15.

30. Holler U.F.C. kérelme a Duna-parti Yacht Klub bérbe vétele iránt
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán korelnök: Ismertette a kérelmet.
Kérte Jákli Jánost, adjon tájékoztatást a Pénzügyi Bizottság döntéséről.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság az A és C a változat tekintetében is 2:2 szavazati
arányban döntött, így egyik változat sem kapott többséget.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási Bizottság is tárgyalta az ügyet, melyen egységesen
amellett tették le voksukat, mivel érvényes haszonkölcsön szerződés van a jelenlegi bérlővel,
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akik megfelelően működtetik ezt a kikötőt, hogy nem javasolják a Holler UFC-vel a
szerződéskötést. A foci pályánál ott van a felújításban lévő épület, oda egy tetőtér beépítéssel
klubházat lehetne építeni, vagy a szomszéd épület szintén alkalmas arra, hogy egy klubot
létesítsen a Holler U.F.C.
Horváth Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az A változat 1
szavazatot kapott, a B változat szintén 1-et, a C változat 2 szavazatot kapott.
A Bizottság azt állapította meg, hogy jogbizonytalanságot előidézni, egy szerződést felülírni
veszélyes dolog. Ennek felülvizsgálata körültekintést igényel.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslat „A” változatát.
Megállapította, hogy ezt a javaslatot 7 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot.
Az alábbi döntés született:
185/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Holler U.F.C.
kérelmét, mely szerint a 170/6, 172 , 0127/2. hrsz-on nyilvántartott természetben a dunaföldvári

Duna-parton található csónakkikötő és cca. 130 m2 alapterületű épületet a hozzátartozó
zöldterülettel együtt bérbe venné – elutasítja.
Határidő: 2012. július 16. értesítésre
Felelős: Takács Zoltán korelnök

31. Sárga Pincés Gödör Egyesület kérelme a 2867/4. hrsz-ú „közösségi vizesblokk”
haszonkölcsönbe vétele iránt
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal javasolja a
bérbeadást azzal a kikötéssel, hogy a közüzemi díjak számlázását meg kell oldania a
Hivatalnak.
186/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
dunaföldvári sárga pincés gödörben lévő 2867/4. hrsz-ú, 22.14 m2 alapterületű „közösségi
vizesblokkot” a Sárga Pincés Gödör Egyesület (7020 Dunaföldvár Mednyánszky u. 13.)
részére a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés alapján 5 év határozott időre
2012. július 16-tól ingyenes használatba adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert a haszonkölcsön szerződés
aláírására.
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Határidő: 2012. július 16. szerződéskötésre
Felelős: Takács Zoltán korelnök
32. Csizmadia Margit Dunaföldvár, Attila u. 13. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János: A Pénzügyi Bizottság nagyra értékeli ezt a felajánlást tájház céljára.
Kérdések merültek fel az érintett ingatlan felújítása, jövőbeni üzemeltetésének várható
költségei tekintetében, milyen előírások vonatkoznak a tájházra, egyáltalán tudja-e vállalni
ezt a város. A Bizottság kérte Pataki Dezsőt a Művelődési Központ igazgatóját, szerezzen be
információkat.
Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója: Elmondta, a tájház a kulturális és
művelődési közlönyben meghatározott múzeumi kategória, mint ilyen a minisztérium adja ki
rá az engedélyt. Bizonyos kritériumoknak meg kell felelni, ennek alapján a minisztérium vagy
engedélyezi vagy nem. Az bizonyos, hogy fenntartási kötelezettséget előír az Önkormányzat
számára.
Beszélt a Megyei Múzeummal, akinek szakmai feladata van e kérdésben, segítséget,
felügyeletet adnának ehhez és a berendezésében is segítenének. Abban maradtak, hogy
augusztusban megnézik, milyen ez a ház, valóban használható-e tájháznak, érdemes-e
végigvinni a procedúrát.
Ennek a tájháznak a kialakítása, felújítása nem kevés pénzbe kerül. Már nézik a pályázati
lehetőségeket.
Mint művelődési ház igazgató, azt mondja, ha már egyszer van ilyen felajánlás és tényleg
használható tájháznak, akkor ezzel foglalkozzon a Képviselő-testület.
Jákli Viktor: A felajánlott ingatlan a legrégebbi házak egyike a városban, még a szabad
kémény látható. Mindenképpen javasolja, hogy fogadják el ezt a felajánlást, hogy ne tűnjenek
teljesen el a múlt darabjai, értékei.
Dr. Süveges Árpádné: Úgy tudja elképzelni, hogy fogadják el a felajánlást és apránként,
ahogy lenne rá pénz, megpróbálják rendbe tenni.
Valami emlékeknek meg kell maradni.
Takács Zoltán: Neki is az a véleménye, ha ezt a felajánlást nem fogadják el, el fog tűnni a
városunkban minden régi ingatlan.
Pataki Dezső: Meg kell próbálni megmenteni az ingatlant és apránként megvalósítani a
tájházat. Ezután meg kell teremteni ennek látogatottságát. Felveszi a kapcsolatot a Tájház
Szövetséggel, akik szintén segítenek.
Takács Zoltán arról szavaztatott, elfogadja-e a Testület a felajánlást.
Ez a javaslatot 3 fő képviselő támogatta, 5 fő képviselő nem támogatta.
Az alábbi határozat született:
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187/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete nem fogadja el Csizmadia Margit Budapest, György
Aladár u. 26. II. em. 1. szám alatti lakos felajánlását a tulajdonát képező dunaföldvári 1486
hrsz-ú, Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti, 1825 m2 területű (közjegyzői okirat szerint
3.000.000,- Ft becsértékű) ingatlant (a rajta levő lakóépületet, melléképítményeket, a
lakóházban lévő bútorzattal, használati eszközökkel, népviseleti ruházattal, teljes
berendezéssel együtt, beleértve a régi gazdálkodási eszközöket is) tájmúzeum (tájház)
létesítése céljából.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: 2012. július 31.

33. Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Széles János és Jákli Viktor kiment az ülésteremből, jelen van 5 fő képviselő és a korelnök.
Kovács Anikó: Ismertette az előterjesztést. Kérte a határozati javaslat elfogadását.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
188/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésének meghatározott kötelezettségének eleget téve
Dunaföldvár Város Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatala,
Városi Művelődési Központ
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárra
vonatkozó Közbeszerzési szabályzatot elfogadja.
A szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2012. július 10.
Az elfogadott szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: azonnal
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34. 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztést.
Széles János visszajött az ülésterembe, jelen van 6 fő képviselő és a korelnök.
Hozzászólás nem volt, Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
189/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2012. évi
közbeszerzési terv módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.
A módosított 2012. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: azonnal

35. Döntés a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0288 hivatkozási számú Dunaföldvári Gyógy- és
termálfürdő komplex energetikai felújítása című pályázat keretében az általános egyszerű
közbeszerzési eljárás feltételeiről

Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kovács Anikó: Elmondta, a képviselők az ülés előtt egy új határozati javaslatot kaptak.
Kérte, ezt fogadják el.
Ismertette az előterjesztést.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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190/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0288 kódszámú
Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex energetikai felújítása tárgyú egyszerű
közbeszerzési eljárás keretében kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait:
Bizottság tagjai:
Név:

Értékelési terület:

Bárdos Lászlóné
főjegyző

dr.

-

címzetes Jogi feltételek, kizáró feltételek

Tángli Istvánné - pénzügyi irodavezető Pénzügyi alkalmasság, kereskedelmi feltételek
Lajkó Andor - építésügyi és műszaki Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő
irodavezető
Viczai
János
vezérigazgatója

-

DDIF

Zrt. Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő

Kovács Anikó - közbeszerzési referens Témafelelős, közbeszerzési előírások betartása
Solymos Attila - műszaki ellenőr

Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő

Bakó Györgyi - közbeszerzési szakértő Közbeszerzési előírások betartása
Az eljárás típusa: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás.
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A közbeszerzési eljárás tárgyát két részfeladatra bontva pályáztatja meg ajánlatkérő.
1. részfeladat.
Építész terjedelem
2. részfeladat.
Installáció (gépészet installáció)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az ajánlattétel
feltételeinek, szabályainak kidolgozására jóváhagyására, az alábbi feltételekkel:
A kizáró okok:
A kizáró okokra vonatkozóan a Közbeszerzési törvény által minimum követelményként előírt
feltételek.
• A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56.§. (1) bekezdés a)-k) pontja alatt meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik.
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• A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt.
56.§. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.
• A ajánlattevő, közös ajánlattevő nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, ill.
alkalmasságának igazolására más szervezetet, amely a kizáró okok hatálya alá tartozik
(Kbt. 58. § (3) bekezdése).
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumok:
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő (külön-külön), ha:
• Az utolsó három lezárt (2009. 2010. 2011.) üzleti évi számviteli szabályok szerinti
éves beszámolója alapján megállapítható, hogy az utolsó három lezárt (2009. 2010.
2011.) üzleti évben több mint egy alkalommal a mérleg szerinti eredménye
veszteséges (negatív előjelű) volt.
A műszaki-szakmai alkalmassági kritériumok:
Alkalmatlan az ajánlattevő közös ajánlattevő, ha együttesen:
1. részfeladatra vonatkozóan:
• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében
nem végeztek legalább 2 db vagy nettó 8 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával
azonos jellegű építészeti kivitelezési munkát,
2. részfeladatra vonatkozóan:
• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében
nem végeztek legalább 2 db vagy nettó 2 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával
azonos jellegű gépészeti kivitelezési munkát.
Meghatározásra kerültek az alkalmassági feltétek közül a „személyi feltételek”:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
• nem rendelkeznek a helyszíni munkák irányítását végző 1 fő „A” kategóriás felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben
rögzítettek szerint
• nem rendelkeznek a 1 fő gépész vagy épületgépész felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. részfeladatra vonatkozóan:
• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 2 fő, legalább 1 éves építőipari
kivitelezési gyakorlattal rendelkező, kőműves szakemberrel
2. részfeladatra vonatkozóan:
• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 1 fő, legalább 1 éves gépészetiépületgépészeti gyakorlattal rendelkező, fűtés- vagy klímaszerelő szakemberrel
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén minden megkezdett nap után a szerződéses ár
0,001 %-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. Kötbérköteles
határidő a végső átadás-átvételhez tartozó határidő.
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Hibás teljesítés esetén a kötbér: az adott részteljesítéshez kapcsolódó szerződéses ár nettó
értékének 10 %-a.
Nem teljesítés esetére kikötött kötbér: a szerződéses nettó árra vetített 20 %.
Jótállási kötelezettség: 2 év teljes körű jótállás az elvégzett kivitelezési munkákra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az érvényes ajánlatot
tevő ajánlattevőkkel a tárgyalások lefolytatására.
A 40/2011.(III.08.) KT határozat azon része, mely a Bíráló Bizottsági tagok személyre
vonatkozik hatályát veszti.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: azonnal

36. Döntés a JETA-28-2012 hivatkozási számú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő
korszerűsítése című pályázat keretében az általános egyszerű közbeszerzési eljárás
feltételeiről

Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Kovács Anikó: Elmondta, egy új pályázatról van szó, erről még a Képviselő-testület nem
döntött.
Ismertette a határozati javaslatot.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
191/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a JETA-28-2012 azonosítószámú Dunaföldvári Gyógy- és
termálfürdő korszerűsítése tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére kiírandó egyszerű
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre a következő cégeket kéri fel:
Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
Rédvár Építészeti Tervező, Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. (7020 Dunaföldvár, Petőfi S. u. 15.)
Solti Asztalos Ipari Szövetkezet (6320 Solt, Kossuth L. u. 1.)
Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Kornis u. 7.)
A Képviselő-testület az eljárás keretében kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait:
Bizottság tagjai:
Név:

Értékelési terület:

Bárdos Lászlóné dr. - címzetes főjegyző

Jogi feltételek, kizáró feltételek
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Tángli Istvánné - pénzügyi irodavezető

Pénzügyi alkalmasság, kereskedelmi feltételek

Lajkó Andor - építésügyi és műszaki Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő
irodavezető
Viczai János - DDIF Zrt. vezérigazgatója Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő
Kovács Anikó - közbeszerzési referens

Témafelelős, közbeszerzési előírások betartása

Solymos Attila - műszaki ellenőr

Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő

Bakó Györgyi - közbeszerzési szakértő

Közbeszerzési előírások betartása

Az eljárás típusa: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A közbeszerzési eljárás tárgyát két részfeladatra bontva pályáztatja meg ajánlatkérő.
3. részfeladat. Építész terjedelem
4. részfeladat. Installáció (gépészet és villamos installáció)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az ajánlattétel feltételeinek,
szabályainak kidolgozására jóváhagyására, az alábbi feltételekkel:
A kizáró okok:
A kizáró okokra vonatkozóan a Közbeszerzési törvény által minimum követelményként előírt
feltételek.
•

•
•

A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§. (1)
bekezdés a)-k) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt. 56.§. (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.
A ajánlattevő, közös ajánlattevő nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, ill. alkalmasságának
igazolására más szervezetet, amely a kizáró okok hatálya alá tartozik (Kbt. 58. § (3)
bekezdése).

A pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumok:
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő (külön-külön), ha:
•

Az utolsó három lezárt (2009. 2010. 2011.) üzleti évi számviteli szabályok szerinti éves
beszámolója alapján megállapítható, hogy az utolsó három lezárt (2009. 2010. 2011.) üzleti
évben több mint egy alkalommal a mérleg szerinti eredménye veszteséges (negatív előjelű)
volt.

A műszaki-szakmai alkalmassági kritériumok:
Alkalmatlan az ajánlattevő közös ajánlattevő, ha együttesen:
1. részfeladatra vonatkozóan:
• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében nem
végeztek legalább 2 db vagy nettó 16 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával azonos jellegű
építészeti kivitelezési munkát,
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2. részfeladatra vonatkozóan:
• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében nem
végeztek legalább 2 db vagy nettó 6 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával azonos jellegű
gépészeti, illetve villamos kivitelezési munkát.
Meghatározásra kerültek az alkalmassági feltétek közül a „személyi feltételek”:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
• nem rendelkeznek a helyszíni munkák irányítását végző 1 fő „A” kategóriás felelős műszaki
vezetői jogosultsággal rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint
• nem rendelkeznek a 1 fő gépész vagy épületgépész felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint
• nem rendelkeznek a 1 fő villamos felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik a
244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. részfeladatra vonatkozóan:
• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 2 fő, legalább 1 éves építőipari kivitelezési
gyakorlattal rendelkező, kőműves szakemberrel
2. részfeladatra vonatkozóan:
• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 1 fő, legalább 1 éves gépészeti- épületgépészeti
gyakorlattal rendelkező, fűtés- vagy klímaszerelő szakemberrel
• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 1 fő, legalább 1 éves villamos gyakorlattal
rendelkező, villanyszerelő szakemberrel
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén minden megkezdett nap után a szerződéses ár 0,001 %a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. Kötbérköteles határidő a végső
átadás-átvételhez tartozó határidő.
Hibás teljesítés esetén a kötbér: az adott részteljesítéshez kapcsolódó szerződéses ár nettó értékének 10
%-a.
Nem teljesítés esetére kikötött kötbér: a szerződéses nettó árra vetített 20 %.
Jótállási kötelezettség: 2 év teljes körű jótállás az elvégzett kivitelezési munkákra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az érvényes ajánlatot tevő
ajánlattevőkkel a tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Takács Zoltán korelnök
Határidő: azonnal

37. Dunavíz Kft. folyószámla hitelének meghosszabbítása
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Zoltán: A DUNAVÍZ Kft. ügyvezetője azzal fordult a Képviselő-testülethez, hogy
hagyja jóvá a folyószámla hitelének meghosszabbítását.
Tóth István: Ezt az egy évet mindenképp meg kell szavazni?
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Kiss Lajos Csaba.: A Kft. beintegrálódása a víziközmű társulásba március-áprilisra várható,
de még lehet, hogy csúszik.
Jákli Viktor visszatért az ülésterembe, jelen van 7 fő képviselő és a korelnök.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megszavaztatta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
192/2012.(VII.10.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dunavíz Kft.
folyószámla hitelének meghosszabbítását a Dunavíz Kft. likviditásának biztosítása érdekében
2012. június 22-től 2013. június 21-ig 24.000.000.- Ft. összegben.
Határidő: Azonnal
Felelős: Takács Zoltán korelnök

Több napirendi pont nem volt, Takács Zoltán korelnök a nyilvános ülést
bezárta.

18,55 órakor

k.m.f.

Takács Zoltán
korelnök
a polgármesteri tisztség
betöltetlensége miatt

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Horváth Zsolt képviselő

