Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 881-29/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-én
(Kedden) 14:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Városháza 6-os terme
Jelen vannak:
Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt
Horváth Zsolt képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Dr. Süveges Árpádné képviselő
Széles János képviselő
Tóth István képviselő
Dr. Révész Judit aljegyző.
Jelen voltak még: Petrovics Józsefné DBM-MONI főigazgatója,
Lajkó Andor műszaki iroda vezetője,
Gács Katalin pénzügyi ügyintéző és
Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető.
Takács Zoltán korelnök: Köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő és a korelnök.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Horváth Zsolt képviselőt.
Jákli Viktor és Kiss Lajos Csaba képviselők jelezték, hogy az „egyebek”-ben szeretnének
aktuális témákkal kapcsolatban szólni.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta az ülés napirendjét.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:
1. Döntés Dunaföldvár Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének (likvid
hitel) 100 millió Ft-ról 150 millió Ft-ra történő megemeléséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Takács Zoltán korelnök
2. D-B-M MONI engedélyezett létszámkeretéről szóló 171/2012. (VII. 10.) KT
határozatának módosítása.
Előadó: Takács Zoltán korelnök

2

3. A Városi Sportcsarnok térítésmentes igénybevételéről hozott 200/2012. (VII. 31.)
KT határozat módosítása.
Előadó: Takács Zoltán korelnök
4. Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása
1. Döntés Dunaföldvár Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének (likvid
hitel) 100 millió Ft-ról 150 millió Ft-ra történő megemeléséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Az ülésen kiosztásra került a 256/2011.(XII.01.) KT határozat, valamint a 2012. évi
költségvetési rendelet napirendre vonatkozó része.
Takács Zoltán korelnök: A kiosztott képviselő-testületi határozat alapján, ha a 100 millió
forint hitelkeret összeg kevésnek bizonyulna, a polgármester bejelentési kötelezettsége mellett
a keretet az Önkormányzat 150 millió forint összeg erejéig megnyithatja. Mivel
Dunaföldvárnak jelenleg nincs polgármestere Jákli Jánossal úgy döntöttek, hogy ezt a
Képviselő-testület elé hozzák. A mai napon 33 millió forint felhasználható összeg áll
rendelkezésre a folyószámla hitelkeret számlán. Azt nem kockáztathatják, hogy a bérfizetéssel
gond legyen.
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a korelnök.
Jákli János: Elmondta, minden hó végén a közalkalmazottaknak, illetve a köztisztiviselőknek
bérfizetés van, ami 18-21 millió forintnyi összeget jelent a központi finanszírozás
kiegészítéseként.
Az adóirodával kalkulációt készítetett, melyből az látszik, hogy szeptember 15-ig mintegy
130 millió forint bevételt várunk.
Ha bármilyen ok miatt nem folyna be az összeg, a bérfizetést akkor is biztosítani kell.
Ez a folyószámla hitelkeret emelés a biztonságra törekszik. Tekintettel arra, hogy a városnak
jelenleg nincs polgármestere, szavazzon a Testület a hitelkeret megemelése és
felhasználhatósága ügyében.
Javasolta, fogadja el a Testület a hitelkeret megemelésére vonatkozó javaslatot.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta azt a javaslatot, miszerint a 2012. évi költségvetésben
jóváhagyott 150 millió forintos hitelkeret megnyitásra kerülhessen.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
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208/2012.(VIII.21.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.10.) önkormányzati rendelet
23. §-ában jóváhagyott 150 000 000.- Ft. folyószámla hitelkeret 2012. augusztus 27.-től
megnyitásra kerüljön.
A Képviselő-testület a 256/2011.(XII.01.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2012. augusztus 27.
Felelős: Takács Zoltán korelnök

2. D-B-M MONI engedélyezett létszámkeretéről szóló 171/2012. (VII. 10.) KT
határozatának módosítása.
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előerjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Az anyag azért került a Testület elé, mert a Bölcsődei létszám egy
fővel csökkent.
Petrovics Józsefné a DBM-MONI főigazgatója rendelkezésre bocsátott egy letisztázott
anyagot a létszámkerettel kapcsolatosan, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petrovics Józsefné: Ismertette a határozati javaslatot.
Takács Zoltán korelnök megszavaztatta a javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
209/2012.(VIII.21.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 171/2012. (VII. 10. ) KT
határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi döntést hozza:
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.
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 235/2011.(XI.29.) KT
határozatát módosító 260/2011.(XII.19.) KT határozatának 2./ pontja
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„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 9 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 1 fő gondozónői közalkalmazotti munkakört
leépít, ezzel 1 fő bölcsődei gondozónői közalkalmazotti álláshelyet megszüntet 2012.
november 30-al. Az 5 fő gondozónő 8 órás munkakörét 7 órás részmunkaidőben történő
foglalkoztatássá alakítja át, 2012. szeptember 01-től.
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 1 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 9 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 1 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 259 főről
óvodai dajka létszámleépítése miatt 258 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 258 főről 256
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 (polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt)

3. A Városi Sportcsarnok térítésmentes igénybevételéről hozott 200/2012. (VII. 31.)
KT határozat módosítása.
Előadó: Takács Zoltán korelnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Takács Zoltán korelnök: Ismertette az előerjesztést és a határozati javaslatot.
Tóth István: Az a véleménye, hogy hétköznap az eddigi gyakorlatnak megfelelően vehessék
igénybe a csarnokot a szervezetek. Eddig megvolt egy kialakult rendszer, ki-mikor használja.
A szombat-vasárnapi igénybe vételbe ne menjenek bele.
Petrovics Józsefné: Elmondta, nyáron a csarnok soha nem üzemel. Amióta ingyenes a
csarnok használata, azóta nagyon megnőtt az igénybe vételi igény. Most már hétvégére is
jelentkeznek ilye-olyan versenyekre.
A hétvégi gondnoki jelenlétet végképp nem tudja megoldani.
Jákli János: Ha fizetni kellene hétvégén a csarnok használatáért, lecsökkenne az igény.
Az óradíjat állapítsa meg az üzemeltető.
Petrovics Józsefné: Eddig, ha valamilyen kár történt, azt ők rendezték. Ha ingyenesen
vehetik igénybe a csarnokot, akkor is ők fizessék a károkozást vagy a használó?
Ezt a kérdést is rendezni kellene.
Horváth Zsolt: javasolta, az eddig hozott határozatokat helyezzék hatályon kívül és most
hozzanak egy új döntést, amely szerint :
- A 2012. június 30-ig a cégbíróságnál bejegyzett azon dunaföldvári társadalmi
szervezetek, amelyek 2012. június 30-ig a D-B-M MONI felé fennálló tartozásukat
megfizetik - 2012. július 01-től kezdődően térítésmentesen vehetik igénybe
kárfelelősség vállalásával a Városi Sportcsarnokot a D-B-M MONI főigazgatójával
előzetesen egyeztetett időpontban munkanapokon legkésőbb 22 óráig úgy, hogy az
iskolai testnevelés órák, sportszakkörök megtartását nem akadályozhatják.
- A hétvégéken (szombat, vasárnap és ünnepnapokon) az üzemeltető által megállapított
óradíj előre történő megfizetése esetén a szervezetek előzetes időpont egyeztetés
alapján, kárfelelősség vállalásával használhatják a Városi Sportcsarnokot.
Takács Zoltán korelnök a javaslatokat megszavaztatta:
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-

Kerüljenek visszavonásra a témában eddig hozott határozatok.

Ezt a javaslatot 7 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a Képviselő-testület.
-

A 2012. június 30-ig a cégbíróságnál bejegyzett azon dunaföldvári társadalmi
szervezetek, amelyek 2012. június 30-ig a D-B-M MONI felé fennálló tartozásukat
megfizetik - 2012. július 01-től kezdődően térítésmentesen vehetik igénybe
kárfelelősség vállalásával a Városi Sportcsarnokot a D-B-M MONI főigazgatójával
előzetesen egyeztetett időpontban munkanapokon legkésőbb 22 óráig úgy, hogy az
iskolai testnevelés órák, sportszakkörök megtartását nem akadályozhatják.

Ezt a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.
- A hétvégéken (szombat, vasárnap és ünnepnapokon) az üzemeltető által megállapított óradíj
előre történő megfizetése esetén a szervezetek előzetes időpont egyeztetés alapján,
kárfelelősség vállalásával használhatják a Városi Sportcsarnokot.
Ezt a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.
Az alábbi döntés született:
210/2012.(VIII.21.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok
használatával kapcsolatosan hozott 144/2012.(VI.19.), a 176/2012. (VII.10.) és a
200/2012.(VII.31.) KT határozatokat hatályon kívül helyezi és a következő döntést hozza:
1./ A 2012. június 30-ig a cégbíróságnál bejegyzett azon dunaföldvári társadalmi szervezetek,
amelyek 2012. június 30-ig a D-B-M MONI felé fennálló tartozásukat megfizetik - 2012.
július 01-től kezdődően térítésmentesen vehetik igénybe kárfelelősség vállalásával a Városi
Sportcsarnokot a D-B-M MONI főigazgatójával előzetesen egyeztetett időpontban
munkanapokon legkésőbb 22 óráig úgy, hogy az iskolai testnevelés órák, sportszakkörök
megtartását nem akadályozhatják.
2./A hétvégéken (szombat, vasárnap és ünnepnapokon) az üzemeltető által megállapított
óradíj előre történő megfizetése esetén az 1./ pontban feltüntetett szervezetek előzetes időpont
egyeztetés alapján, kárfelelősség vállalásával használhatják a Városi Sportcsarnokot.
Határidő: azonnal
Felelős: Takács Zoltán korelnök (a 161/2012.(VII.10.) KT határozat alapján)
Petrovics Józsefné D-B-M MONI főigazgató
Kiss Lajos Csaba: Hamarosan megkezdődik a labdarugó bajnokság. Tisztázni kellene, hogy
a futballpályát kik, milyen szervezetek és milyen időszakban használhatják.
Javasolta, hozzanak össze erre vonatkozóan egy megbeszélést. A megbeszélésre hívják meg
Doór Gyula fuvarozót, a Holler UFC vezetőjét Holler Ferencet, a sportpálya gondnokot, a
műszaki iroda vezetőjét.

7
Takács Zoltán: Jó, hogy felvetette a képviselő úr ezt a témát, mert éppen ma írtak alá Jákli
Jánossal egy havi 40 ezer forintos gázszámlát. Nem tudták honnan adódik ez a magas összeg.
Jákli János: Jó ötlet a megbeszélés, legalább látják az érintettek, mibe is kerül a pálya
használat.
Széles János: Egy jó pályánk van. Mielőbb el kell dönteni azt is, akarunk-e edzőpályát, mert
a nagy pálya 2 éven belül tönkre megy, ha így folytatódik annak igénybevétele.
Kérhetnének pályahasználati díjat.
Doór Gyula részéről volt felajánlás arra vonatkozóan, hogy az edzőpályát feltölti földdel.
Takács Zoltán korelnök: A jövő hétre összehívja a megbeszélést.
4. Egyebek
►Kiss Lajos Csaba: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat 15 millió forintot
nyert a „Fekete kötény legendája TÁMOP-os pályázaton.
► Takács Zoltán korelnök: Ismertette az Európa Educatio Közhasznú Non-profit Kft.
Hunyadi park 4. számú ingatlan bérbevétele tárgyában írt levelét.
(A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva)
► Takács Zoltán korelnök:Ismertette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Dunaföldvári
Rendőrőrs elhelyezési ügyében írt levelét. (Levél a jegyzőkönyvhöz csatolva).
Jákli János: Nem olyan egyszerű levenni a jelzálogot, mert keretjelzálog szerződés van. A
már bejegyzett jelzálog kapcsolódik a 25 utca felújításához, mely fedezet volt az MFB-nél és
kapcsolódik a Ságvári-Kereszt u. csapadékvíz elvezetéshez is.
Le kell egyeztetni a Fejlesztési Bankkal, milyen körülmények között járul hozzá a fedezet
cseréjéhez. Nem lesz egyszerű, de megoldható.
► Takács Zoltán korelnök: Kérte képviselő társait, hogy a 2012.szeptember 11-ei testületi
ülés előtt egy órával az Attila utcában jelenjenek meg és tekintsék meg együtt a tájháznak
tervezett ingatlant. Addigra tisztázni kell az örökösödési illetékkel kapcsolatos jogi dolgokat.
► Széles János: Visszatérve a rendőrőrs elhelyezési ügyére, azt kérte, a bérleti szerződésbe
rögzítsék le feltételként, hogy a rendőrségi épületrész kivitelezése nem lehetetlenítheti el a
Polgárőrség által használt épületrész rendeltetésszerű működését.
Dr. Révész Judit: Ezt jó, hogy jelezte a képviselő úr, ezt a feltételt feltétlenül bele kell
építeni a szerződésbe.
►Dr. Süveges Árpádné: A hétvégén a várban zenés rendezvény volt. Reggel 7 óráig szólt a
zene, amely zavarta a környéken élőket, közterületeken több károkozás is történt. Véleménye
szerint ez a rendezvény nem való a városközpontba.
Takács Zoltán: A rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a kábítószer elhárító osztály
kutyákkal, és a Szerzői Jogvédő Hivatal is megjelent a rendezvényen. A zajszínt a határérték
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alatt volt, kábítószert nem találtak. Kisebb szabálysértések miatt kellett intézkednie a
rendőrségnek.
Javasolta, hogy a nagyrendezvények tárgyalásakor térjenek vissza erre.
►Jákli Viktor: Az augusztus eleji eső a Kanacsi utat nagyon kimosta. Komolyabb
helyreállítási munkákra lesz szükség. A Krezsák hegyi út is problémás.
Lajkó Andor: A Mezőgazdasági Bizottság földút keretéből kellene kezdeni vele valamit.
Széles János: Arról volt szó, hogy a megemelt csőszadó befolyt összegét elkülönülten kezelik
és az a földutak helyreállítására lesz fordítva.
► Széles János: Nagy méreteket öltött Dunaföldvár területén a bodzaszedés. Hirdetést tett fel
a Hivatal a kábel tévére, mely szerint Dunaföldvári tulajdonú földterületeken a csete szedése
nem engedélyezett, illetve az csak a tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.
Hozzanak erről határozatot.
Dr. Révész Judit: A Hivatal nem ad ki semmiféle igazolást, így a szedés nem lesz
engedélyezett, szerinte erről nem kell határozatot hozni.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Takács Zoltán korelnök a rendkívüli ülést 15,38
órakor bezárta.
k.m.f.

Takács Zoltán korelnök
A polgármesteri tisztség betöltetlensége
miatt

Dr. Révész Judit
aljegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Horváth Zsolt képviselő
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