Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 658-12/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án
(Szerdán ) 13:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme
Jelen vannak:
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Dr. Hallai Róbert képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen volt még: Csatolt jelenléti íven felsoroltak.
Horváth Zsolt polgármester betegsége miatt az ülést Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
vezette.
Széles János képviselő nem jelezte távolmaradását.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő és az alpolgármester.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Takács Zoltán képviselőt.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette:
- 9. számú napirendi pontban hozzanak döntést a 2014. évi szúnyoggyérítési feladatok
ellátásáról.
- 10. pontban: Varróné Bercsényi Mariann támogatási kérelme fiuk Varró Máté junior
világbajnokságra való kijutásához.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés alábbi napirendjét,
valamint a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.
1. Döntés támogatási kérelem benyújtásáról a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet
alapján
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
2. Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
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3. 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
4. Döntés a „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel
történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett
ajánlatokról
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
5. „Számítástechnikai hardverek és szoftverek beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás előkészítése
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
6. Döntés a "Dunaföldvár - játszótéri eszközök telepítése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevőről
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
7. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
8. A D-B-M-i Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola tervezett intézményátszervezésének véleményezése
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
9. 2014. évi szúnyoggyérítés
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
10. Varróné Bercsényi Mariann kérelme fiúk Varró Máté junior világbajnokságra
való kijutásának támogatása iránt
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
11. Egyebek
Megérkezett az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és az
alpolgármester.
Napirendi

pontok tárgyalása

Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Elmondta, a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen szóba
került a Holler UFC vezetője Holler Ferenc meghallgatása a Dunaföldváron létesítendő
sportcsarnok tárgyában. Telefonos egyeztetés után abban maradtak, hogy amint megérkezik
az ügyvezető, akkor a Testület meghallgatja, most ezért nem vetette fel napirendre a témát.
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1. Döntés támogatási kérelem benyújtásáról a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet
alapján
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lajkó Andor műszaki iroda vezetője: Részletesen ismertette az előterjesztést.
Tóth István képviselő: Mi abban voltunk, hogy a 10 millióból üzemeltethető, fenntartható ez
a rendszer.
Jákli Viktor képviselő: Vannak ezek a költségek, melyeket be kell „nyelnünk”.
Kiss Lajos Csaba képviselő: 2,5 millió forint a hálózatkiépítés Madocsán.
Jákli János képviselő: A pályázatnyerés eredményhirdetését követően van lehetőségünk arra,
hogy „Á” vagy „B” mondjunk?
Tóth István képviselő: Ha megnyerjük a teljes összeget, akkor nincs kérdés, ha csak felét
nyerjük meg, akkor is megcsináljuk.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Összefésüljük a Duna-Őr Security 2014. április 10-ei
árajánlatát valamint az adatátviteli hálózat kiépítése a TARR Kft. ajánlatát, mely szerint az
alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozta:
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 96/2013. (IV.23.) KT határozata alapján
benyújtásra került támogatási kérelme az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan a 2013. évben forráshiány miatt
támogatásban nem részesült.
2. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény a 1148/2014. (III. 18.)
Korm. határozat alapján támogatási előirányzat került megállapításra a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM
rendeletben.
3. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a 2014. évben
ismételten támogatási kérelmet kíván benyújtani térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
4. A Képviselő-testület a 17 709 325,- forintos összköltségvetésű beruházáshoz 17 709 325,forintos támogatást igényel.
5. A támogatási kérelem műszaki tartalma a térfigyelő kamerák tervezett telepítési helye a
Duna-Őr Security Kft. (6087 Dunavecse, Petőfi u. 5.) 2014. április 10-ei árajánlata alapján,
valamint az adatátviteli hálózat kiépítése a TARR Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.)
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2014. április 18-ai árajánlata kerül megállapításra. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét
képezik.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási kérelem aláírására és
benyújtására.
Felelős: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Határidő: 2014. április 23. (a támogatási kérelem feltöltési határideje)
Szavazott 6 fő képviselő és az alpolgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
76/2014.(IV.23.) KT
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 96/2013. (IV.23.) KT határozata alapján
benyújtásra került támogatási kérelme az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan a 2013. évben forráshiány miatt
támogatásban nem részesült.
2. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény a 1148/2014. (III. 18.)
Korm. határozat alapján támogatási előirányzat került megállapításra a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM
rendeletben.
3. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a 2014. évben
ismételten támogatási kérelmet kíván benyújtani térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
4. A Képviselő-testület a 17 709 325,- forintos összköltségvetésű beruházáshoz 17 709 325,forintos támogatást igényel.
5. A támogatási kérelem műszaki tartalma a térfigyelő kamerák tervezett telepítési helye a
Duna-Őr Security Kft. (6087 Dunavecse, Petőfi u. 5.) 2014. április 10-ei árajánlata alapján,
valamint az adatátviteli hálózat kiépítése a TARR Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.)
2014. április 18-ai árajánlata kerül megállapításra. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét
képezik.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási kérelem aláírására és
benyújtására.
Felelős: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Határidő: 2014. április 23. (a támogatási kérelem feltöltési határideje)
2. Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Lajkó Andor műszaki iroda vezetője: Részletesen ismertette az előterjesztést.
Az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozta:
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2014. évi I. forduló pályázati
felhívására az „Életminőséget javító beruházásokhoz” című pályázati ablakra.
2. A fejlesztés tárgya: Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása

3. A fejlesztés helyszínei: 176 hrsz.
4. A beruházás összköltsége: 45 946 167 Ft.

5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 29 865 009,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 16 081 158,- forintos önrészt biztosítja a 2014. évi költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
7. A Képviselő-testület adott tárgyban hozott korábbi 62/2014.(III.25.) KT határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: a pályázat beadási határideje 2014. április 24.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A jelenlegi pályázat kiinduló pont lesz egy átfogó
fejlesztéshez. A Képviselő-testület kifejezett kérése, hogy a nagykövetséggel vegyük fel a kapcsolatot
a vonatkozásban, hogy kérjük a szobor helyreállításához az anyagi segítségüket.
Meg kellene ismerni az új koncepciókat. Egy fórum keretében beszéljenek majd külön a Duna parti
park felújítási koncepciójáról, ötletbörzét, lakossági fórumot is célszerű lenne tartani.
Javasolta, hogy ezt a területet nevezzék el „Duna korzó”-nak.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Megnézik és egyeztetnek az elnevezési javaslat
vonatkozásában, melyről külön előterjesztést készítenek.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2014. évi I. forduló pályázati
felhívására az „Életminőséget javító beruházásokhoz” című pályázati ablakra.
2. A fejlesztés tárgya: Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása

3. A fejlesztés helyszínei: 176 hrsz.
4. A beruházás összköltsége: 45 946 167 Ft.

5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 29 865 009,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 16 081 158,- forintos önrészt biztosítja a 2014. évi költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
7. A Képviselő-testület adott tárgyban hozott korábbi 62/2014.(III.25.) KT határozatát hatályon kívül
helyezi.

6
Határidő: a pályázat beadási határideje 2014. április 24.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Szavazott 6 fő képviselő és az alpolgármester.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

77/2014.(IV.23.) KT
határozat
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2014. évi I. forduló pályázati
felhívására az „Életminőséget javító beruházásokhoz” című pályázati ablakra.
2. A fejlesztés tárgya: Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása

3. A fejlesztés helyszínei: 176 hrsz.
4. A beruházás összköltsége: 45 946 167 Ft.

5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 29 865 009,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 16 081 158,- forintos önrészt biztosítja a 2014. évi költségvetése terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
7. A Képviselő-testület adott tárgyban hozott korábbi 62/2014.(III.25.) KT határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: a pályázat beadási határideje 2014. április 24.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

3. 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
78/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2014. évi
közbeszerzési terv módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.
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A módosított 2014. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

4. Döntés a „Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel
történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett
ajánlatokról
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen értékelték a
beérkezett ajánlatokat.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Javasolta, rögzítsék a határozatban, amennyiben a
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a Magistratum-S Kft. vállalja, hogy a
2.000.000.- ajánlati árban az újabb közbeszerzési eljárást is lefolytatja.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester az elhangzott javaslattal egyetemben megszavaztatta a
határozati javaslatot.
Szavazatott 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
79/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Mélyépítési feladatok
négy éves időtartamú keretközbeszerzéssel történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes
körű lebonyolítására beérkezett árajánlatok értékelése alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlattevő ajánlatát.
Ajánlattevő: Magistratum-S Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Lestár tér 1. telephely: 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.
Ajánlati ár: 2 000 000.- Ft + ÁFA (bruttó 2 540 000 Ft)
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
megkötésére.
A megbízási díj költségét az önkormányzat 2014. költségvetésének fejlesztési célú tartalék
előirányzatának terhére biztosítja.
Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a Magistratum-S Kft.
vállalja, hogy a 2.000.000.- ajánlati árban az újabb közbeszerzési eljárást is lefolytatja.
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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ajánlattételi felhívás tervezetét a soron következő
testületi ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

5. „Számítástechnikai hardverek és szoftverek beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás előkészítése
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester részletesen ismertette az előterjesztést. A pénzügyi
bizottság úgy foglalt állást, hogy az ajánlattételre meghív egy 7. vállalkozót, de a vállalkozás
pontos nevét nem tudták.
Megkérdezte Lajkó Andor műszaki irodavezetőt, sikerült- e az ajánlattételre meghívott
vállalkozók sorába 7. pontként felveendő vállalkozás pontos nevét kideríteni.
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Igen, a vállalkozás neve: Szlobodnyik László 7020
Dunaföldvár, Paksi u. 29.
Jákli János képviselő: Kérte, mindegyik vállalkozó pontosan jelölje meg mire tesz ajánlatot.

Dr. Süveges Árpádné alpolgármester az ajánlattételre meghívottak sorának 7. ponttal történő
kiegészítésével egyetemben megszavaztatta a határozati javaslatot.
Szavazatott 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

80/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Számítástechnikai
hardverek és szoftverek beszerzése” címen árubeszerzésre vonatkozóan meghívásos közbeszerzési
eljárást indít.
Ajánlattételre meghívja az alábbi vállalkozókat:
1. No1-es Számítástechnikai Kft. 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 14.
2. Monos Consulting Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmű út 9. 4.1.
3. Countinfo Kft. 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 34. 1 emelet 1 ajtó
4. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 33/A.
5. Poligon Kft. 7030 Paks, Deák Ferenc u. 3.
6. PCJ 2000 Bt. 7020 Dunaföldvár, Táncsics M. u. 42.
7. Szlobodnyik László 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 29.
A bíráló bizottság tagjainak jelöli:
- Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
- Gurics Annamária Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezető igazgató helyettes
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- Tángli Istvánné pénzügyi irodavezető
- Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető
- Ifj. Viczai János városfejlesztési és idegenforgalmi bizottsági tag
A közbeszerzési eljárás értékelése során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
kerül kihirdetésre nyertesként, melyről a Képviselő-testület hozza meg a döntést.
Az árubeszerzés pénzügyi fedezete nevesítve szerepel az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a
Felhalmozási kiadások 2.1.2 számú mellékletében az alábbiak szerint:
Informatikai fejlesztés: Szoftver
Informatikai fejlesztés: Hardver

9 045 e Ft
9 120 e Ft

Képviselő-testület az eljárás lefolytatására megbízza a Magistratum-S Kft-t (Szh.: 6000 Kecskemét,
Lestár tér 1. Th.: 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.)
Megbízási díj: 120 000 Ft + ÁFA (bruttó 152 400 Ft)
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: 2014. május 15. az eljárás megindítása

6. Döntés a "Dunaföldvár - játszótéri eszközök telepítése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevőről
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester részletesen ismertette az előterjesztést. A határozati
javaslat elfogadását indítványozta.
Hozzászólás nem hangzott el. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester megszavaztatta az
előterjesztett határozati javaslatot:
Szavazott 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
81/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Játszótéri eszközök
telepítése” JETA-42-2013 pályázat árubeszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján az összességében legelőnyösebb
ajánlattevő ajánlatát.
Ajánlattevő: Barka-Kert Kft. 7020 Dunaföldvár, Tavasz u. 8.
Ajánlati ár: nettó 11 639 480,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 14 782 140,- Ft
A vállalkozási díj költségfedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 15 000 000 Ft
összeggel (12 000 000 Ft támogatás és 3 000 000 Ft önrész) elkülönítetten szerepel a
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Felhalmozási kiadások 2.1.2 számú mellékletben JETA-42_2013 Játszótéri eszközök
telepítése megnevezéssel a képviselő-testület 187/2013 (VII.16.) számú határozata alapján.
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére a döntést követő 10 napos szerződéskötési
moratórium lejáratát követően legkorábban 2014. május 5-én kerülhet sor
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

7. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth István képviselő: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a módosítást.
Hozzászólás nem volt, Dr. Süveges Árpádné megszavaztatta a határozati javaslatot.
Szavazott 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
82/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat bevezető része a következőre változik:

„A Dunaföldvár Város Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Képviselő – testület
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) felhatalmazása és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki.”
II.

Az alapító okirat 5. a) pontja a költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerint besorolása az alábbira változott:

„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az
alábbiak szerint alakul:”
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
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013360
016010
016020
022010
031030
032020
052020
066020
081030
III.

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Közterület rendjének fenntartása
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Az alapító okirat 6. pontja „ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása”, a
7. pontja „A költségvetési szerv bérgazdálkodással összefüggő jogosítványai”, a 8.
pontja „A költségvetési szerv alapítója”, a 13. pontja „A Polgármesteri Hivatal
vagyona” törlésre kerül.

IV.

Az alapító okirat korábbi 9. pontja „ A költségvetési szerv irányító szerve a 6.
pontba kerül változtatás nélkül.

V.

Az alapító okirat korábbi 11. pontja a „A munkáltatói jogkörök gyakorlása”
a 7. pontba kerül az alábbiak szerint:
7. a) Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyzőt a polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelően, határozatlan időre nevezi ki.
A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
A jegyző kinevezésére vonatkozó jogszabályok: a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
246. § -ában és 247. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
7. b) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A köztisztviselőkre a 2011. évi CXCIX. a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a
közalkalmazottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a munkavállalókra munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények esetében az intézményvezetők
gyakorolják a feladatellátásból adódó a munkáltatói jogokat. Az intézményvezetők
tekintetében a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

VI.

Az alapító okirat utolsó bekezdése a következő lesz:

A költségvetési szerv működésére az alapító okiratban foglaltakon túl a hatályos
önkormányzati és pénzügyi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
VII. Az alapító okirat módosítása 2014. május 1-én lép hatályba.
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Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

8. A D-B-M-i Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Szakiskola tervezett intézményátszervezésének véleményezése
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Ismertette az előterjesztést, melyet az igazgató
asszony megkeresésünkre állított össze részünkre.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Megjegyezte, nem érint gyakorlati változásokat az
okirat módosítása.
Megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári-BölcskeiMadocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola (7020
Dunaföldvár, Templom u.9.) Alapító Okiratának alábbi módosításaival egyetért:
1. A jelenleg érvényes alapító okirat 6.1.2.4. pontja a „sajátos nevelési igényű tanuló
gyógypedagógiai nevelése-oktatása (érzékszervi, fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszéd
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)” törlésre kerül.
2. A jelenleg érvényes alapító okirat 6.1.4. pontjának 3. sora kiegészül az alábbi
mondatrésszel: „speciális szakiskolai képzés és előkészítő évfolyam”
Határidő: 2014. április 28.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
83/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári-BölcskeiMadocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola (7020
Dunaföldvár, Templom u.9.) Alapító Okiratának alábbi módosításaival egyetért:
1. A jelenleg érvényes alapító okirat 6.1.2.4. pontja a „sajátos nevelési igényű tanuló
gyógypedagógiai nevelése-oktatása (érzékszervi, fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszéd
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)” törlésre kerül.
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2. A jelenleg érvényes alapító okirat 6.1.4. pontjának 3. sora kiegészül az alábbi
mondatrésszel: „speciális szakiskolai képzés és előkészítő évfolyam”
Határidő: 2014. április 28.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

9. 2014. évi szúnyoggyérítés
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ismertette az előterjesztést, tekintettel a csapadékos
időjárásra, indítványozta a határozati javaslat azonnali elfogadását a vegyszeres beszerzés
érdekében.
Más javaslat nem volt, megszavaztatta ezt a javaslatot.
Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
84/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évben szükségessé váló
szúnyoggyérítési feladatok elvégzése tárgyában készített előterjesztést és úgy döntött, hogy a
NOXIOUS Kft-t (7020, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1/A) bízza meg 2014. évben a
szükségessé váló szúnyoggyérítési feladatokkal.
A konkrét gyérítési munka csak előzetes egyeztetés és egyedi megrendelés alapján végezhető.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. Varróné Bercsényi Mariann kérelme fiúk Varró Máté junior világbajnokságra
való kijutásának támogatása iránt
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ismertette a kérelmet. A tegnapi pénzügyi bizottsági
ülésen megvitatták a kérelmet és 300 e Ft. támogatási összeg biztosítását javasolták a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Megszavaztatta ezt a javaslatot.
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Szavazott: 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
85/2014.(IV.23.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Varró Máté (7020
Dunaföldvár, F. Bölcskei u. 45.) 7. osztályos tanuló törvényes képviselője Varróné Bercsényi
Mariann kérelmét és úgy határozott, hogy Varró Máté junior világbajnokságon
(Daytona,USA) való részvételéhez 300.000.- Ft. vissza nem térítendő működési támogatást
nyújt a 2014. évi költségvetése terhére.
A támogatásról és annak elszámolásáról Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásáról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati
rendelete alapján megállapodást kell kötni.
Határidő: a megállapodás megkötésére 2014. május 31.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester a
rendkívüli nyilvános ülést 13, 50 órakor bezárta.

k.m.f.

Dr. Süveges Árpádné
Alpolgármester

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Takács Zoltán képviselő

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

