Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 245-9/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-án
(Kedden) 16:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Városháza 6-os számú terme
Jelen vannak:
Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen voltak még: Tángli Istvánné pénzügyi irodavezető,
Kovács Anikó pályázatíró
Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető.
Horváth Zsolt polgármester: Megállapította, hogy a nyilvános rendkívüli ülés
határozatképes, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
A mai napon megtartott zárt ülésen a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el
a Képviselő-testület:

1. Dr. Mechler Márk megbízási szerződése a 13.G.40.081/2012. sz. perben
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2. Jövőnk energiája térségfejlesztési alapítványhoz 2013. évben benyújtandó
pályázati javaslatok
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
3. Dunaföldvár Város Önkormányzatánál 4 fő köztisztasági gépkezelő (fűnyíró)
határozott idejű foglalkoztatásának engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
4. Egyebek
● Tóth István képviselő talajterhelési díjjal kapcsolatos hozzászólása
● Kiss Lajos Csaba képviselő szemétdíj számlázással kapcsolatos hozzászólása
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● Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – azon
belül a Paksi Tankerülettel – munkaviszonyban álló és a dunaföldvári telephelyű, székhelyű
oktatási célú általános iskola, gimnázium, zeneiskola, szakképzés nevelő intézményben
dolgozó munkavállalók részére étkezési díj megállapításával kapcsolatos javaslata
Napirendi

pontok tárgyalása

1. Dr. Mechler Márk megbízási szerződése a 13.G.40.081/2012. sz. perben
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Részletesen ismertette az előterjesztett anyagokat.
A határozati javaslat vonatkozásában módosító indítvány nem volt, Horváth Zsolt
polgármester megszavaztatta az előterjesztett javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
64/2013.(III.26.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Törvényszék előtt
a 42 lakásos Kijevi Társasház (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 3.) felperes által Dunaföldvári
Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. „f. a.” I. rendű, valamint Dunaföldvár
Város Önkormányzata II. rendű alperes ellen a Cstv. 40. §-án alapuló megtámadási és egyéb
érvénytelenségi igények iránt indított perben ellátandó feladatokkal és a bíróság előtti
képviselettel Dr. Mechler Márk (1054 Budapest, Zoltán u. 11. III/12., Postacím: 1389
Budapest, Pf. 147.) ügyvédet bízza meg.
2./ Az ügyvéd munkadíját a per vitelére vonatkozóan bruttó 100.000.- Ft-ban, a második
bírósági tárgyalástól pedig tárgyalásonként bruttó 30.000.- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
2. Jövőnk energiája térségfejlesztési alapítványhoz 2013. évben benyújtandó
pályázati javaslatok
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Horváth Zsolt polgármester: Részletesen ismertette az előterjesztett anyagokat.
Javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. változatát elfogadni.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja ezt a javaslatot, akkor kimondjuk azt, hogy az
Önkormányzat a 2013. évre vonatkozó költségvetésének elfogadását követően arra az
elhatározásra jutott, hogy fenti pályázathoz szükséges önerőt kigazdálkodni nem tudja, ezért a

3
pályázatban vállalt cél megvalósításától eláll és a tárgyban hozott 266/2011.(XII.19.) KT
határozatát visszavonja, a tervezett mezőgazdasági földút fejlesztést nem valósítja meg és
döntését a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása során átvezeti.
Jákli Viktor: Most akkor a 9,9 millió forint meg lesz a földút építésre vagy nem?
Jákli János: A 2013. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításával visszaállunk a 2.1.
tábla a költségvetési rendelet I. fordulóban történt tárgyalása állapotára a mezőgazdasági
földút tekintetében.
Elmondta még, szó volt arról, hogy az Ifjúság téri lakók játszóteret szeretnének megvalósítani,
melyhez a gyűjtést is elkezdték. Hol tart ez az ügy?
Horváth Zsolt polgármester: Nála is járt a lakók képviselője ez ügyben. Elmondta neki,
hogy egyeztessen a műszaki irodával, hogy az ottani játékokból mi maradhatott meg és azok
beilleszthetőek-e az új játszótérbe.
Kérnek árajánlatot három vállalkozótól is és ebből választanak.
Ez a játszótér nem lesz olcsó megoldás, hogy minden előírásnak megfeleljenek.
Tájékoztatta arról is a lakók képviselőjét, hogy várják meg ezt a JETA pályázatot, addig
magán akcióba ne kezdjenek.
Jákli Viktor: Az ÁFÁ-t a pályázatnál vissza tudjuk igényelni? Nem kellene létrehozni a
költségvetési üzemet?
Kiss Lajos Csaba: Az önkormányzatok bruttó összegre pályázhatnak.
Szerinte is el kell gondolkodni költségvetési üzem létrehozásáról. A vízmű is megszűnik
július 1-től, valami szervezet kell majd.
Horváth Zsolt polgármester: Ezt a felvetést megvizsgálják és megnézik a gazdasági
következményeket is.
Horváth Zsolt polgármester először megszavaztatta az előterjesztés szerinti 1. változatú
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
65/2013.(III.26.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2013. évi I. forduló pályázati
felhívására az „Életminőség javítását, a településközösség működési feltételeinek fejlesztését
szolgáló beruházásokhoz” című pályázati ablakra.
2. A fejlesztés tárgya: „Dunaföldvár Város Önkormányzata gépbeszerzése városüzemeltetési
és karbantartási munkák ellátásához”
3. A beruházás összköltsége: 19 797 072 Ft.
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4. A Képviselő-testület a korszerűsítés megvalósításához 12 868 097,- forintos támogatást
igényel, melyhez a szükséges 6 928 975,- forintos önrészt biztosítja a 2013. évi költségvetése
terhére.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázat beadási határideje 2013. április 19.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Ezután az alábbi határozati javaslatot szavaztatta meg:
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata a 266/2011.(XII.19.) KT határozatában döntött arról,
Vidékfejlesztési Alapból
a mezőgazdasági utak
hogy az Európai Mezőgazdasági
fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
111/2011.(XI.24.) VM rendeletben foglaltak alapján pályázatot nyújtott be a tulajdonában álló
0387 hrsz.- és a 0357 hrsz. által érintett útszakasz fejlesztésére.
A pályázaton Dunaföldvár eredményesen vett részt, melyről a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatala 243/1401/14/5/2012. iktatószámú határozatával értesítette az
Önkormányzatot 2012. július 23-án.
Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2013. évre vonatkozó költségvetésének elfogadását
követően arra az elhatározásra jutott, hogy fenti pályázathoz szükséges önerőt kigazdálkodni
nem tudja, ezért a pályázatban vállalt cél megvalósításától eláll és a tárgyban hozott
266/2011.(XII.19.) KT határozatát visszavonja, a tervezett mezőgazdasági földút fejlesztést
nem valósítja meg.
2./ A határozat 1./ pontjában foglalt döntését a 2013. évi költségvetés soron következő
módosítása során át kell vezetni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
66/2013.(III.26.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata a 266/2011.(XII.19.) KT határozatában döntött arról,
Vidékfejlesztési Alapból
a mezőgazdasági utak
hogy az Európai Mezőgazdasági
fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
111/2011.(XI.24.) VM rendeletben foglaltak alapján pályázatot nyújtott be a tulajdonában álló
0387 hrsz.- és a 0357 hrsz. által érintett útszakasz fejlesztésére.
A pályázaton Dunaföldvár eredményesen vett részt, melyről a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatala 243/1401/14/5/2012. iktatószámú határozatával értesítette az
Önkormányzatot 2012. július 23-án.
Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2013. évre vonatkozó költségvetésének elfogadását
követően arra az elhatározásra jutott, hogy fenti pályázathoz szükséges önerőt kigazdálkodni
nem tudja, ezért a pályázatban vállalt cél megvalósításától eláll és a tárgyban hozott
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266/2011.(XII.19.) KT határozatát visszavonja, a tervezett mezőgazdasági földút fejlesztést
nem valósítja meg.
2./ A határozat 1./ pontjában foglalt döntését a 2013. évi költségvetés soron következő
módosítása során át kell vezetni.
Határidő: A határozat továbbítására 2013. április 12.
2./ pont esetében a 2013.évi költségvetési rendelet I. módosítása.

3. Dunaföldvár Város Önkormányzatánál 4 fő köztisztasági gépkezelő (fűnyíró)
határozott idejű foglalkoztatásának engedélyezése
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Jákli János: A megtakarításról szeretne kimutatást kérni, mennyi pénz marad a 43
embernél?
Bárdos Lászlóné dr.: Ezt a közfoglalkoztatással foglalkozó kolléganő levezeti majd és a
képviselő úr rendelkezésére bocsátja.
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslat „A”
változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
67/2013.(III.26.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
létszámkeretét és az alábbi döntést hozta:

áttekintette az önkormányzat

2013. március 18-tól 2013. november 18-ig a költségvetési rendelet 2.7. sz. mellékletében
rögzített Önkormányzat megnevezés alatt található 109 fő álláshelyet növeli (ebből 100 fő
közfoglalkoztatott, 5 fő mezőőr, 4 fő védőnő) 4 fő köztisztasági gépkezelői álláshellyel.
A létszám- és bérváltozást a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor
át kell vezetni.
Az ebből eredő 2013. évi bérköltség növekedést a közfoglalkoztatás bérköltsége terhére a
Képviselő-testület biztosítja.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
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4. Egyebek
● Tóth István képviselő talajterhelési díjjal kapcsolatos hozzászólása
Tóth István: Elmondta, telefonon keresték meg őt azzal, hogy nem volt kellőképpen
kommunikálva a talajterhelési díj tízszeresére történő növelése azoknak, akik nem kötöttek rá
a csatornára.
Kellett erről a városnak tájékoztatást adnia, ha igen, az megtörtént-e időben?
Bárdos Lászlóné dr.: Semmilyen tájékoztatást nem kellene adnia az Önkormányzat részéről
senkinek. Ennek ellenére az adócsoport levelet írt azoknak akikről tudták, hogy érintve
vannak, és minden esetben segítenek kitölteni a nyomtatványt.
Dr. Süveges Árpádné: Hallotta, hogy a Dunavíz Kft. is küldött ki erre vonatkozó levelet.
● Kiss Lajos Csaba képviselő szemétdíj számlázással kapcsolatos hozzászólása
Kiss Lajos Csaba: Meg kellene nézni, minek alapján emelte meg a Dunanett Kft. ilyen
brutálisan a szemétdíjat? Ez jogszerű-e, ha nem akkor nézzék meg lehet-e tenni valamit
ellene? Ha jogszerű volt, akkor kommunikálják azt a lakosság felé, hogy ezt a döntést nem az
Önkormányzat hozta. A decemberi testületi ülésünkön nem adtunk az ilyen fokú emelésre
engedélyt, csak a törvény szerint az infláció mértékével történő emelésről volt szól.
A lakosság nem tud eljárni, csak mi tudunk segíteni.
Jákli Viktor: Őt is felhívták ez ügyben.
Bárdos Lászlóné dr.: A közszolgáltatási szerződés nem az Önkormányzattal áll fenn, hanem
a Társulással. A jogszabály változással az Önkormányzat „kiszállt” a díj megállapításból.
Utána járnak, hogy jogszerű volt- e a szolgáltató eljárása. Írnak nekik.
Horváth Zsolt polgármester: Behívja a szolgáltatót a kábel tévéhez nyilatkozni.

● Dr. Süveges Árpádné alpolgármester Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – azon
belül a Paksi Tankerülettel – munkaviszonyban álló és a dunaföldvári telephelyű, székhelyű
oktatási célú általános iskola, gimnázium, zeneiskola, szakképzés nevelő intézményben
dolgozó munkavállalók részére étkezési díj megállapításával kapcsolatos javaslata
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, az iskola részéről az Alpolgármester Asszonynak
többen jelezték, hogy etikátlan az elmúlt ülésen hozott szociális rendeletben megállapított
térítési díj.
Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, úgy építettük fel a rendeletet, hogy ki kell fizetniük a rezsit
illetve a nyersanyag normát azoknak, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
Az ő részükről abban lát igazságot, hogy amikor városi rendezvény van akkor a mi
dolgozóinknak tekintjük őket, ebben a vonatkozásban viszont nem.
Nem a mi döntésünk volt, hogy nem mi vagyunk a munkáltatójuk.
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160.- Ft. a különbség adagonként, mellyel nekik többet kell fizetniük, mint eddig.
Döntsenek arról, hogy ezt a 160.- Ft. adagonként plusz költséget az Önkormányzat vállalja-e
részükre.
Szerinte úgy etikus, hogy a „vendég ebéd”, ha még haza visz plusz adagot, az kizárólag teljes
áron legyen.
Már a Napsugár Otthonnál is szóvá tette, hogy nem termelhetnek havi 20 e forintos
veszteséget azért, mert félig ajándékba adjuk az ebédet.
Azt nem tudja támogatni, hogy valaki kedvezményes áron 2-3 adagot is hazavigyen naponta.
Ezt az Önkormányzat nem engedheti meg magának.
Kiss Lajos Csaba: A nyugdíjas pedagógus is kapta eddig.
Tóth István: Ő csak napi 1 adag ebédet támogat személyenként önköltséges áron.
Jákli Viktor: Azzal nem értet egyet, hogy a nyugdíjas már nem a „mi kutyánk kölyke”.
Ők is közszolgák voltak hosszú ideig ebben a városban.
Kiss Lajos Csaba: Azzal egyetért, hogy ne mindenki kapjon kedvezményes étkezést, csak
aki dolgozik.
Horváth Zsolt polgármester: Ha mind a 100 pedagógus, aki a Klebelsberg-nél van,
igénybe veszi az étkezést, akkor az a városnak 3.200 e forintjába kerül évente, mely összeg a
konyha működtetési költségeit növelni fogja.
Felvetette a konyha vállalkozásban történő üzemeltetésének lehetőségét is.
Dr. Süveges Árpádné: Kérte a képviselőket, szavazzák meg a 470.-Ft./adag/ ebéd összeget.
Horváth Zsolt polgármester: Indítványozta, hogy a tanév végéig legyen biztosítva az
önköltséges ebéd.
Összefoglalva az elhangzott javaslatokat az alábbi határozat elfogadását indítványozta:
Dunaföldvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testületet
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal – azon belül a Paksi Tankerülettel – munkaviszonyban álló és
a dunaföldvári telephelyű, székhelyű oktatási célú általános iskola, gimnázium, zeneiskola,
szakképzés nevelő intézményben dolgozó munkavállalók részére 2013. április 02. – 2013.
június 30-ig kedvezményes étkezést (ebéd) biztosít a tulajdonában álló és fenntartásában
működő konyháról.
Az étkezés díja: 370.- Ft.+ÁFA/adag, összesen bruttó: 470.-Ft/adag/ebéd.
A kedvezményes ebéd csak alkalmazásban álló munkavállaló részére 1 adag/nap
mennyiségben szolgálható ki.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:
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68/2013.(III.26.) KT.
határozat
Dunaföldvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testületet
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal – azon belül a Paksi Tankerülettel – munkaviszonyban álló és
a dunaföldvári telephelyű, székhelyű oktatási célú általános iskola, gimnázium, zeneiskola,
szakképzés nevelő intézményben dolgozó munkavállalók részére 2013. április 02. – 2013.
június 30-ig kedvezményes étkezést (ebéd) biztosít a tulajdonában álló és fenntartásában
működő konyháról.
Az étkezés díja: 370.- Ft.+ÁFA/adag, összesen bruttó: 470.-Ft/adag/ebéd.
A kedvezményes ebéd csak alkalmazásban álló munkavállaló részére 1 adag/nap
mennyiségben szolgálható ki.
Határidő: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója (Horváthné Támer Ilona) és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerület (Paks, Péterné Iker Yvett
igazgató) értesítésére 2013. április 02.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
● Dr. Süveges Árpádné: A „Napsugár” Otthonban az ünnep előtt történt szerencsétlen eset
kapcsán felmerült, meg kellene rendelni a fertőtlenítőszer adagolókat, hogy a szer használata
biztonságos legyen és meg kell nézni a méregkezelési szabályzatot is.
● Jákli Viktor: A mai napon a Máltai Szeretetszolgálat élelmiszer csomagokat osztott 190
dunaföldvári, 10 előszállási, és 10 bölcskei rászoruló családnak.
● Horváth Zsolt: A hóakadályok miatt az elkerülő úton egy kamion és egy busz lecsúszott
az útról, nekik segített az útra történő visszajutásában a helyi tűzoltóság, Mráz Péter erőgépe
és a mi hótolóink.
Több napirendi pont nem volt, Horváth Zsolt polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 17,30
órakor bezárta.
k.m.f.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester

