
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-29/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-én (Kedden) 14:00 órakor 
megtartott  rendkívüli   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

208/2012.(VIII.21.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

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 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán sk.                                                     dr. Révész Judit. sk. 
                      korelnök                                                                                   aljegyző 
              a polgármesteri tisztség  
                  betöltetlensége miatt 
 
 
Dunaföldvár, 2012. augusztus 22. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-29/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-én (Kedden) 14:00 órakor 
megtartott  rendkívüli   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

209/2012.(VIII.21.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
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  
 „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 
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) 

 
 

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán sk.                                           dr. Révész Judit. sk. 
                      korelnök                                                                     aljegyző 
              a polgármesteri tisztség  
                  betöltetlensége miatt 
 
 
Dunaföldvár, 2012. augusztus 22. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-29/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-én (Kedden) 14:00 órakor 
megtartott  rendkívüli   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

210/2012.(VIII.21.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
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 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán s.k.                                                     dr. Révész Judit s.k. 
                      korelnök                                                                                aljegyző 
              a polgármesteri tisztség  
                  betöltetlensége miatt 
 
 
Dunaföldvár, 2012. augusztus 22. 
A kivonat hiteléül:  



 
 


