
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-8/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. március 26-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  rendkívüli  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

63/2013.(III.26.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. Tv. és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, 2013.02.27-én kihirdetet 
58/2013.(II.27.) Kormányrendeletben foglaltakat úgy döntött, a témában hozott döntéseit 
felülvizsgálja.  
 
1./ A felülvizsgálat során az Önkormányzat arra az elhatározásra jutott, hogy amennyiben a jövőre 
vonatkozóan rendezhető a Mezőföldvíz Kft. jogelődje, a  Paksi Vízmű Kft. és Dunaföldvár városa, 
illetve a 100 %-ban tulajdonában álló Dunavíz Kft. múltbéli és jelen idő szerinti szerződéses 
viszonyából eredő  jogvitája, úgy a város érdekét az szolgálná, hogy a város a Mezőföldvíz Kft-vel 
kötne szerződést Dunaföldvár víziközmű rendszerének teljes körű üzemeltetésére.  
A város az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén 2013. július 01-i időponttól a Mezőföldvíz Kft-
vel köt szerződést a Madocsai Regionális Szennyvízrendszer és a vízágazat üzemeltetésére 
Dunaföldvár településre vonatkozóan. 
 
a.) A Dunavíz Kft. 2 hónapos elmaradt számlája:          9.760.713.- Ft. 
     Vitatott számlák 50 %                                             11.900.964.- Ft. 
     Mérőcsere                                                                      867.664.- Ft. 
                                            Összesen:                           22.529.341.- Ft. 
 
kompenzációra kerül az alábbiak szerint: 

- Dunavíz Kft. tulajdonában álló gépeket, eszközöket, piaci értéken megvásárolja a Mezőföldvíz 
Kft. a követelt összeg erejéig 

 
b.) Dunaföldvár Város Önkormányzata által meg nem fizetett  2011. évi víziközmű fejlesztések 
értékét, 3.598.929.- Ft-ot, a város a Mezőföldvíz Kft. részére 2013. június 30-ig megfizeti.  
 
c.) Dunaföldvár városa üzletrészt vásárol a Mezőföldvíz Kft-ben 150.- Ft./fő összegben, összesen 
1.345.000.- Ft-ért, melyet legkésőbb 2013. május 31-ig megfizet a Mezőföldvíz Kft. részére. 
 
d.) A Mezőföldvíz Kft. Dunaföldváron üzemigazgatóságot működtet, az üzemigazgató személyével  
Varga Lajost bízza meg.  
Az üzemigazgatóság telephelyként használja a Dunavíz Kft. területét, melyért a Mezőföldvíz Kft. 
bérleti díjat fizet. (Külön szerződés alapján). 
 
e.) A Mezőföldvíz Kft. a dunaföldvári üzemigazgatóságot bízza meg a madocsai közös tulajdonú 
szennyvíztelep üzemeltetésével, valamint a Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár üzemeltetési terület ivóvíz 
és szennyvíz ellátás biztosításával.  
 
f.) A Dunavíz Kft.-t terhelő II. félévi közmű adót már a Mezőföldvíz Kft. fizeti meg.  
 
 
 



 
g.) A hivatkozott jogszabályok alapján kötelező víziközmű vagyon értékelést  a Dunavíz Kft. végzi el, 
melynek összegét a Mezőföldvíz Kft. és a Dunavíz Kft. megosztja egymás között, 2/3-1/3 arányban.  
 
2./ Az 1. pont a.)- g.) alpontjaiban foglaltakkal Dunaföldvár a Dunavíz  Kft. és a Mezőföldvíz Kft. /és 
jogelődje a Paksi Vízmű Kft./ között jelen döntés meghozataláig fennálló valamennyi jogvitát a 
települések és a gazdasági társaságok lezártnak tekintenek. 
Egymással szemben további követelésük abban az esetben sem lesz, amennyiben a Mezőföldvíz Kft. 
nem tudja a vonatkozó jogszabályok szerinti akreditációt  megszerezni.  
 
3./ A határozat 1./, 2./ pontjára vonatkozó, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetőjének aláírásával érkező 
írásos megerősítést követően az Önkormányzat haladéktalanul határoz arról, felmondja-e az Első 
Magyar Vízközmű és Közszolgáltatási Társulásban való részvételéről (alapító tag) szóló döntését és 
2013. július 01-el csatlakozik a Mezőföldvíz Kft-hez, mint résztulajdonos. 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata  a további felelősségteljes döntéshozatal érdekében 2013. április 
05-ig várja a Mezőföldvíz Kft. válaszát.  
 
Határidő: 2013. április 05. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. március 27. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-9/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. március 26-án (Kedden)  16:00 órakor 
megtartott  rendkívüli  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

64/2013.(III.26.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

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 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. március 27. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-9/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. március 26-án (Kedden)  16:00 órakor 
megtartott  rendkívüli  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

65/2013.(III.26.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

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. 
 
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 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. március 27. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-9/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. március 26-án (Kedden)  16:00 órakor 
megtartott  rendkívüli  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

66/2013.(III.26.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata a 266/2011.(XII.19.) KT határozatában döntött arról, 
hogy az Európai Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési Alapból  a mezőgazdasági utak 
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.  
 
Határidő: A határozat továbbítására 2013. április 12. 
                  2./ pont esetében a 2013.évi költségvetési rendelet I. módosítása. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. március 27. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-9/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. március 26-án (Kedden)  16:00 órakor 
megtartott  rendkívüli  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

67/2013.(III.26.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  áttekintette az önkormányzat 
létszámkeretét és az alábbi döntést hozta: 
 
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 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. március 27. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-9/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. március 26-án (Kedden)  16:00 órakor 
megtartott  rendkívüli  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

68/2013.(III.26.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
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. 
június30-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 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. március 27. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 


