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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete
Száma: 932-25/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. december 01-jén (Csütörtökön)
15:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Keresztes Lajos polgármester
Horváth Zsolt képviselő
Jákli János képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Széles János képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Jelen voltak még: Tángli Istvánné pénzügyi vezető, Lajkó Andor műszaki irodavezető,
Kovács Anikó pályázatíró referens,
Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető.
Keresztes Lajos: Megállapította, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, jelen van 6 fő
képviselő és a polgármester.
A nyilvános ülés előtt megtartott zárt ülésen az alábbi napirend került elfogadásra.
1. Döntés az Önkormányzat folyószámla hitelkeretének igénybe vételéről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások pályázati lehetőségéről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
3. Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása
1. Döntés az Önkormányzat folyószámla hitelkeretének igénybe vételéről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Jákli János: Elmondta, az Önkormányzat költségvetési rendeletében 150 millió forint
folyószámla hitelkeret került elfogadásra. A hitelkeret után rendelkezésre tartási jutalékot kell
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fizetnie az Önkormányzatnak. E díj csökkentése érdekében javasolja, hogy a meglévő
hitelkeretet csökkentsék 100 millió forintra, így kevesebb lesz a díj.
Amennyiben a hitelkeretre az engedélyezett maximum 150 millió forint erejéig szükség lesz,
akkor azt a polgármester a hozott határozat alapján az alap futamidőn belül megemelhesse
150 millió forintra.
A képviselők részére grafikont készített az Önkormányzat fennálló folyószámla hitelének
alakulásáról egy adott időszak függvényében, amely azt tükrözi, hogy az önkormányzat
igénybe vett folyószámla hitele nem érte el a 150 millió forintot.
Kiss Lajos Csaba: Részéről rendben, de legyen bejelentési kötelezettsége a polgármesternek,
hogy tudjanak róla.
Horváth Zsolt: Ő is egyetért a javaslattal a bejelentési kötelezettség mellett.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a javaslatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést
hozta:
256/2011.(XII.01.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének /5/2011.(III.19)./ 24. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a folyószámla hitelkeretet 2011. december 12-től 100.000.000.Ft-ra csökkentse.
Amennyiben a hitelkeretre az engedélyezett maximum 150.000.000.- Ft. erejéig szükség lesz,
az megnyitható.
A 100.000.000.- Ft. feletti hitelkeret igénybe vételéről a polgármester a Képviselő-testületet a
soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatni köteles.
Határidő: 2011. december 9.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
2. Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások pályázati lehetőségéről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Keresztes Lajos: Elmondta Képviselő-testület a 2011. november 29-ei ülésén e témában úgy
döntött, hogy a mezőgazdasági földutak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatás
igényléséhez a 0387 hrsz-ú és a 0357 hrsz-ú útszakaszt kívánja bevonni.
Az előzetes számítások szerint a bekerülési költség 75.042.500.- Ft., mely összeg tartalmazza
a 2.125.500.- Ft. tervezési költséget is.
Szó volt arról, ha lesz információja, hogy a pályázati összegek az ÁFÁT tartalmazzák-e,
akkor összehívja a képviselőket és rendkívüli ülés keretében döntenek arról, ebben az esetben
is beadják-e a pályázatot.
Tegnap késő este érkezett az információ, hogy a pályázat nettó támogatottságú, tehát az
összegekre az ÁFA összegét is biztosítani kell.
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A 25 %-os önerő helyett 44 %-os önerőt kellene az Önkormányzatnak biztosítania.
Arról kell dönteni, hogy tudjuk-e vállalni?
20 millió forintra lenne még szükség a pályázat benyújtásához.
Széles János: A földutakat rendbe kell tenni, csinálják meg.
Horváth Zsolt: Már tavaly is beszélt arról, mi lenne, ha az Önkormányzat grédert, akár
használtat, vásárolna. Ez a gép az összes földutat karban tudná tartani, így lenne arra is
lehetőség, hogy azokat a földutakat tegyék rendbe először, amelyek a legrosszabb állapotban
vannak. Szépen, lassan az összes út sorra kerülne. Saját rezsiköltséggel működne, így ez lenne
a legolcsóbb. A géppel bérmunkát is vállalhatnának, ami bevételt hozna.
Azt nem támogatja, hogy milliók röpködjenek. Az árajánlatban hajmeresztő összegek
szerepelnek.
Jákli János: Véleménye szerint le kellene mondani a pályázatról. Sokba kerülne ez nekünk,
ki kell mondani, hogy nem tudjuk az önrészt biztosítani.
Keresztes Lajos polgármester a képviselőket arról szavaztatta, ki az aki támogatja, hogy
benyújtsák a pályázatot.
Megállapította, hogy a javaslatot 3 képviselő támogatta, 4 képviselő nem, így az
Önkormányzat nem nyújtja be a pályázatot.
A Képviselő-testület 4 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta:
257/2011.(XII.01.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 11/2011.(XI.24.) VM rendeletben foglalt pályázati lehetőséggel nem él,
mert önerőt biztosítani nem tud.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Több napirendi pont nem volt, Keresztes Lajos polgármester a rendkívüli ülést 15,50 órakor
bezárta.
k.mf.
Keresztes Lajos
Polgármester

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Horváth Zsolt képviselő

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző
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