
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 881-20/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én 
(Kedden) 13:00 órakor megtartott  rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os terme 
 
Jelen vannak: 
Keresztes Lajos polgármester 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Takács Zoltán képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Keresztes Lajos polgármester: Köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy jelen van 6 fő képviselő és a polgármester (Takács Zoltán képviselő 
később érkezett). 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére pedig Horváth Zsolt képviselőt. 
 
Elmondta, a mai rendkívüli ülést telefonon hívta össze. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

1. Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Óvodafejlesztés 
című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 

 
2. Egyebek 

 
 

 
N a p i r e n d i    p o n t   t á r g y a l á s a 

 
1. Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Óvodafejlesztés 

című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: Keresztes Lajos polgármester 
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Keresztes Lajos polgármester: Elmondta, 2012. május 22-ei ülés napirendjén szerepelt e 
pályázat kérdése. Akkor abban maradt a Képviselő-testület, hogy pályázatíró kolléga 
részletesen kidolgozza, hogy mire és milyen összegre pályázzunk? 
 
Bognárné Balogh Andrea: Köszönti a képviselőket és elmondja néhány gondolatban a 
pályázat legfontosabb szempontjait. Többek között a támogatható tevékenységeket, úgymint 
az intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztése, képzések, 
továbbképzések, tréningek lebonyolítása, az óvodai nevelési programjában foglaltak 
megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, 
lebonyolítása, valamint építés és eszközök beszerzése, melynek keretében tornaszoba 
kialakítása, óvodaudvar fejlesztése és bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök 
beszerzésére van lehetőség.  
Elmondja, hogy a program keretében többek között egy óvodai jó gyakorlat átvételét tervezik 
szervezetfejlesztés gyanánt. A képzések esetében akkreditált nevelőtestületi képzés keretében 
a pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció témakörben egy 30 órás képzést 
tervezik. Emellett kötelező elemként a fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése 
oktatásirányítási, tanügyi igazgatási, az óvodai nevelési munkához kapcsolódó értékelési és 
tervezési, pályázatírási, projektmenedzsmenti feladatokra vonatkozóan is vállalni szükséges 
tréningen való részvételt. A nevelési programban foglaltak megvalósulását támogató 
programok megszervezése esetében tervezik szülői szakmai fórumot, családi napot illetve 
interaktív foglalkozást.  
Összességében a szakmai megvalósítás költsége képzések és egyéb programok megszervezése 
a menedzsment biztosításának költsége telephelyenként várhatóan 5-6 millió Ft, az egyéb 
költségek tekintetében nyilvánosság biztosítása és egyéb általános anyagköltségek 
tekintetében 1-1,5 millió Ft tervezhető és az építés és eszközbeszerzés, mely a projekt 
összköltségének max. 30 %-a lehet 2-3 millió Ft összegben tervezhető. Tehát telephelyenként 
8-10 millió Ft-tal számolhatunk, és összességében a 3 feladatellátási helyet tekintve közel 30 
millió Ft-os elszámolható projekt összköltséget tervezzünk. A pályázat 100 %-os támogatású, 
tehát önerő biztosítása nem szükséges.  
Elmondja, hogy árajánlat adásával megkeresték az Euron Kft.-t. A cég készítette és szakmai 
közreműködő partner volt a korábbi TÁMOP-3.1.4/08 kódszámú „Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” című pályázaton, ahol több mint 80 
millió forint összegű támogatást nyert el az intézmény. A tapasztalatok pozitívak, teljes 
mértékben megvan a bizalom a cég iránt. A Kft. ajánlatában több konstrukciót vázolt fel, a 
legkedvezőbb változat, hogy térítésmentesen vállalta a pályázat elkészítését, tehát a pályázat 
benyújtása nem jelent kiadást sem az intézmény, sem az önkormányzat részéről, de 
együttműködési megállapodás keretében a menedzsment és a szakmai szolgáltatások 
biztosításában velük működünk közre.  
Végül elmondja, hogy a pályázat keretében a másik két település Bölcske és Madocsa 
tagintézménye részéről Madocsa nem kíván részt venni a programban, viszont Bölcske igen. 
 
Horváth Zsolt: Tájékoztatást kér arról, hogy a képzések tervezése során az óvónők vállalják-
e a részvételt a tanfolyamokon, illetve elmondja, hogy ugyan 100 %-os a pályázati támogatás, 
de a képzések ideje alatt a helyettesítésekre is gondolni kell, melyet az önkormányzat 
költségvetéséből kell finanszírozni. 
 
Bognárné Balogh Andrea: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pályázaton belül 
helyettesítésekre tervezhető, illetve elszámolható el költség. 
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Horváthné Támer Ilona: Kiegészítve az elhangzottakat és reagálva a kérdésekre tájékoztatja 
a képviselőket, hogy az óvónők szeretnének részt venni a pályázat keretében elvégezhető 
képzéseken, mindannyian szándéknyilatkozatot írtak alá. Egyúttal elmondja, hogy szándékuk 
szerint a képzéseket helyben, péntek délután és szombati napokon kívánják megvalósítani, 
hogy az óvoda zavartalan működése teljes mértékben biztosított legyen. A fejlesztés 
keretében az udvarok füvesítését és öntőző rendszer telepítését valósítanák meg, valamint 
játszóeszközöket kívánnak vásárolni. 
 
Horváth Zsolt: Kérdezi, hogy a projekt megvalósítása után hány éves fenntartást kell 
biztosítani és milyen kötelezettségeket kell vállalni a projektben? 
 
Bognárné Balogh Andrea: Elmondja, hogy a projekt a többi uniós pályázathoz hasonlóan 
megvalósítás befejezésétől számítva 5 éves fenntartást kell vállalni. A projekt megvalósítására 
legfeljebb 18 hónap tervezhető. A projekt megvalósításával az önkormányzatnak 5 éven 
keresztül a 3 dunaföldvári feladatellátási helyen biztosítani szükséges az óvoda működését.  
 
Horváth Zsolt: Figyelmezteti a képviselőket, illetve kérdésként felmerül benne, hogy a 
jelenlegi gyereklétszám adatokat, illetve születés számok tekintetében bizonyossággal 
tervezhető-e a telephelyek tekintetében az 5 éves fenntartás, hivatkozva a jelenlegi 
bizonytalan gazdasági helyzetre, a jelenleg zajló iskolai telephelyek átszervezésére, 
megszüntetésére. Véleménye szerint, amennyiben teljes mértékben nem támasztják alá a 
létszámadatok a fenntartást, akkor nem szabad mindhárom telephelyre pályázni. 
 
Horváthné Támer Ilona: Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelenleg 12 csoport van. A 
gyereklétszám tekintetében a fenntartási időszakban is vállalható legrosszabb esetben 
minimálisan a 9 csoport fenntartása, vagyis a telephelyenként 3 csoport. Véleménye szerint 
nem szabad kizárni egyik óvodát sem, illetve az óvónőket a fejlesztésből.  
 
Megérkezett az ülésre Takács Zoltán képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Keresztes Lajos polgármester először arról szavaztatott, benyújtsák-e a pályázatot. 
 
7 fő képviselő támogatta a pályázat benyújtását, 1 fő tartózkodott.  
 
Keresztes Lajos polgármester elmondta két határozatban kerül rögzítésre e pályázattal 
kapcsolatos döntés.  
 
Ezután arról szavaztatott, hogy 2 telephelyre kerüljön a pályázat beadásra. 
Ezt a javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatokat  hozta:  
 

137/2012.(V.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy Dunaföldvár Város 

Önkormányzata, mint fenntartó pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében az „Óvodafejlesztés” című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati felhívásra a 
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dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Tagintézmény két feladat ellátási helyére, illetve a bölcskei 

Kegyes József Általános Iskola és Óvoda feladat ellátási helyére vonatkozóan.  

 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 
Határidő: a pályázat benyújtási határideje: 2012. augusztus 17. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 

138/2012.(V.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében az „Óvodafejlesztés” című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú 

pályázati felhívásra benyújtandó pályázat elkészítésére és a lebonyolításban való 

közreműködésre az Önkormányzat együttműködési megállapodást köt az Euron Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.-vel (1146 Budapest, Cházár András u. 5.). 

 
Ajánlat Pályázatírás Projektmenedzsment 

segítése 
Menedzser 

szoftver 
Képzési, 

tanácsadói 
szolgáltatás 

A Ingyenes Menedzsment díj  
50 %-a 

Ingyenes Együttműködés 
a pályázat 

szerint 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.  

 
Határidő: az együttműködési megállapodás megkötésére 2012. július 10. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

2. Egyebek 
 
►Dr. Süveges Árpádné: Elmondta, a Képviselő-testület a 2012. május 22-ei ülésén a 
120/2012.(V.22.) KT határozatában  döntött arról, hogy az Önkormányzat  2012. augusztus 
31-i határidővel  megszünteti a Beszédes József Általános Iskolai Tagintézmény, 
Dunaföldvár, Templom utca 32.  telephelyét. 
Mivel lakossági jelzés érkezett felé a döntés kapcsán, kérte gondolja újra döntését a Testület 
és ne szüntesse meg a Templom u. 32.sz. alatti telephelyet.  
Maradjon ebben az iskolában két első osztály és egy második osztály. A Szakiskola kerüljön 
el innét, mert a 7 éves gyerekek nem a 17 éves gyerekek korosztálya.  



 5 

Az iskola kimutatása szerint 5,8 millió forint e telephely bezárásának a megtakarítási 
költsége. 
 
Keresztes Lajos polgármester: A DBM-MONI intézményben a tavalyi évben került átadásra 
a Kossuth L. utcai iskolaépület. A gyermeklétszám folyamatos csökkenése, a működési 
költségek mérséklése érdekében hozta a Képviselő-testület a május 22-ei ülésén további két 
telephely megszüntetéséről a döntését. E döntés meghozatalát az is indokolja, hogy az új 
Köznevelési törvény hatályba lépése után is várhatóan az épületek működtetése az 
önkormányzat feladata lesz és nagyon fontos, hogy takarékos, körültekintő gazdálkodást 
folytassanak.  
Az idén 60 millió forinttal többet ad az Önkormányzat az iskola működtetésére.  
A már meghozott döntéssel is tudnak spórolni, 5,8 millió Ft. lenne a megtakarítás ennek az 
épületnek a bezárásával. Megjegyezte, az iskola részéről semmilyen takarékossági javaslat 
nem érkezett. 
 
Bárdos Lászlóné dr.: A már meghozott döntés módosítását kezdeményezheti a képviselő.  
A véleménye az luxus, ahogy az iskoláink működnek. Nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy üzemeltessük ezt a Templom u. 32. szám alatti épületet is. 
 
Takács Zoltán: Ha a Püspök utcai iskolát zárnák be, akkor azok a szülők jönnének 
panaszukkal.  
 
A rendkívüli ülés közben 14,00 – 15,00 óráig Keresztes Lajos polgármester és Bárdos 
Lászlóné dr. címzetes főjegyző a DBM-MONI Társulási Tanácsa ülésén vett részt, mely időre 
Keresztes Lajos polgármester tárgyalási szünetet rendelt el.  
 
Petrovics Józsefné: Ha egy osztály bemegy az új iskolába, három terem marad, ami fele az 
épületnek.  Két első osztály és egy második osztály maradna. Évi 1,5 millió forint körül lenne, 
ha így működne az iskola, a fele épületben.  
 
Jákli János: 4 órás takarítóra is szükség van itt. 
 
Petrovics Józsefné: Ez megoldható, mert a 8 órás takarítónő a fennmaradó 4 órában másik 
telephelyen is dolgozhat. 
 
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta azt a javaslatot, miszerint a Beszédes József 
Általános Iskolai tagintézmény Templom u. 32. számú feladat-ellátási helyét ne szüntesse 
meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta.  
 
 

139/2012.(V.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó - a Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola dunaföldvári telephely 
megszüntetéséről szóló 120/2012. (V. 22.) KT. határozatát hatályon kívül helyezi,  a Beszédes 
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József Általános Iskolai Tagintézmény 7020 Dunaföldvár, Templom utca 32. számú feladat-
ellátási helyét nem szünteti meg. 
Határidő: 2012. május  31.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
E döntéssel összefüggésben a DBM-MONI  Alapító Okiratát is módosítani kell.  
Megszavaztatta az Alapító Okirat döntésnek megfelelő módosítását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

140/2012.(V.29.) KT.  
h a t á r o z a t  

 

Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Alapító Okiratát a Képviselő-testület  az 
alábbiak szerint módosítja  2012. augusztus  01-i hatállyal. 
 
Hatályba lépés: 2012. augusztus 01. 

I. Az alapító okirat 7. pontja Az intézmény gazdálkodási besorolása c. rész a 
következőre módosul: 

 

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. 

 
II. Az alapító okirat 9.  pontjából   „A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 

főigazgatójának megbízási rendje” kikerül a következő mondat: 
 

Az intézmény gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása, felmentése vagy a 
megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a gesztor önkormányzat vezetőjének 
a hatásköre. 

III. A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény foglalkoztatottakra vonatkozó 
foglalkozási jogviszony megjelölése 10. pont a következő módon változik: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, ha egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

   
IV. A Tagintézmények, telephelyek 11. pont módosításai: 

 
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény új telephely: 
- 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23/B. 
 
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény  telephelynél cím változás: 

-     7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. 
 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény  új telephely: 

- 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 5. – Szakiskolai oktatás 
 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény  telephely törlése: 

- 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. – Szakiskolai oktatás 
 

Madocsai Általános Iskola Tagintézménynél telephely törlése: 
- 7026 Madocsa, Paksi utca 61. – Sportcsarnok 
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V. 12. pont i) „Bölcsődei, óvodai, iskolai évfolyamok, osztályok száma  

tagozatonként” változásai: 
 
Bölcsőde Tagintézmény 

Indítható csoport: 2 csoport      Férőhelyek száma: 28 fő 

Eszterlánc Óvoda Tagintézmény               

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 340 fő. 
tanévenként indítható 12 csoport  
 

Dunaföldvár, Jókai u. 7.   110 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19/23. B.    30 
Dunaföldvár, József tér 9.   85 
Dunaföldvár, Iskola u. 7.   85 
Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. 30 
Összesen 340 

 
 
Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény  

 

Alsó tagozat  
Dunaföldvár, Püspök u. 1. 180 
Dunaföldvár, Templom u. 32. 120 
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23 A 150 
Felső tagozat:  
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23 A 390 

Gyógypedagógia osztályok (alsó, felső)  

Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23A 60 

Összesen 900 
 
A Képviselő-testület a tárgyban hozott 121/2012. (V. 22.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 
 
► Széles János: Elmondta, pályázati pénzből az Előszállási úti labdarugó pálya 
gyepszőnyegének felújítása megtörtént. Jelenleg a feltöltés és a füvesítésnél tartanak. A pálya 
most nincs terhelve, most kellene rendesen megcsinálni, ezért indítványozta, hogy vásároljon 
az Önkormányzat egy vízágyút. A pázsit minőségének megőrzése érdekében a mostani 
hagyományos fecskendős locsolás helyett egy pontosabb, nagyobb hatékonyságú rendszert 
lenne célszerű beszerezni.  A régi locsoló berendezést elvitte a gazdája, aki már eladta.  Úgy 
1,5 millió forintra lenne szükség a locsoló berendezést megvásárlásához. 
 
Keresztes Lajos polgármester: A következő testületi ülésre hozzák az előterjesztést és akkor 
dönthet a Testület a kérdésben. Próbálnak keresni addig a 1,5 millió forintnál kedvezőbb árú 
berendezést.  
 



 8 

► Horváth Zsolt: Elmondta, már többször beszéltek arról, hogy a Kéri út szinte már 
járhatatlan, akkora gödrök vannak benne. Ez az út a KPM-é, (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) 
akinek már többször jelezték a problémát, de ez idáig nem tettek semmilyen intézkedést.  
Valami megoldást kell keresni. A műszaki iroda vezetőjével már beszélt. 
Meg kellene nézni, jogilag lehetséges-e az, hogy az Önkormányzat helyreállíttatja az utat és 
azt leszámlázza a közútkezelőnek. Valami megoldásnak lennie kell.  
 
Több hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester a rendkívüli ülés 15,45 órakor 
bezárta. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

                        Keresztes Lajos    Bárdos Lászlóné dr. 
                         polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
 
            Horváth Zsolt képviselő                         
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