
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 245-20/2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 04-én 
(Csütörtökön) 11:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Széles János képviselő 
 
Dr. Révész Judit aljegyző 
 
Jelen volt még: Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető 
 
Az ülés összehívása előző nap telefonon történt.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 4 fő 
képviselő és a polgármester.   
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kiss Lajos Csaba képviselőt. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére, amely az alábbi: 
 

1. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Döntés a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú Szennyvízelvezetés és tisztítás című 

pályázati felhívásra a Madocsai agglomeráció szennyvízelvezetésének és 
szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázat benyújtásáról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
3. Döntés a 2013. augusztus 20-i pótrendezvényekre támogatás biztosításáról 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

4. Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 
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N a p i r e n d i   p o n t o k   t á r g y a l á s a 
 
 

1. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

            Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dr. Révész Judit aljegyző: Elmondta, a Képviselő-testület 2013. 06.25-ei ülésén döntött a 
jogi személyiségű intézményfenntartó gyermekjóléti társulás létrehozásáról, és ezzel 
egyidejűleg a Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról. A 
gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat kikerült a Daszk-ból - átkerült a gyermekjóléti 
társuláshoz, így maradt 1.5 fő dolgozóra a Daszk intézmény kizárólag a családsegítés feladat 
ellátására.  
A gyermekjóléti társulással kapcsolatos ügyintézés során a Tolna Megyei Kormányhivatal 
szóban/telefonon jelezte, hogy a jogi személyiségű társulás, ha a társulási megállapodásban az 
szerepel, hogy a feladatot közvetlenül látja el, a feladatellátásra nem kell intézményt alapítani. 
Azt is mondták, hogy nem volt kötelező a társulási forma, ilyen kis feladat ellátására a 
Kormányhivatal szerint nem volt érdemes jogi személyiségű társulást létrehozni. Dönthettek 
volna arról is, hogy az önkormányzathoz, vagy a Napsugár Integrált Szociális Intézményhez 
kerül önálló szakfeladatra a gyermekjóléti szolgáltatás, és Bölcske, Madocsa a szociális tv. 
89. §-a, 120.-121. §-a alapján megállapodással csatlakozhatott volna közös feladatellátás 
céljából, vagy ketten összeállhattak volna, vagy Pakshoz társulhattak volna, vagy önállóan is 
megoldhatták volna a feladatot. 
A társuláson kívüli megoldás az alapnormatíván felül jelenleg járó 4.113 E Ft társulási 
kiegészítő normatíva elvesztését jelentette volna, de egy olcsóbb és egyszerűbb szervezeti 
működtetést eredményezhetett volna.  
A folyamatos normatíva finanszírozás végett a mai ülésen csak a társulási megállapodás 
módosítására teszünk javaslatot a Testületnek. Nem kezdeményezzük a 153/2013.(VI.25.) KT 
határozat visszavonását és a feladat önálló szakfeladaton történő ellátását - amely döntés 
alapján a testületek a jogerős működési engedély megszerzéséig - kb. 2 hó - elestek volna a 
folyamatos alap- és kiegészítő normatíva finanszírozásától. 
A társulási megállapodás módosítása alapján mindhárom önkormányzat időt kap arra, hogy 
végig gondolja a jogi személyiségű társulás fenntartásának indokoltságát - legkésőbb 2013. 
szeptemberéig erről meg kell állapodnia a társulási tagoknak, és a társulási tanácsnak döntést 
kell hozni a „hogyan tovább”-ról. 
A Hivatal álláspontja szerint a társulást 2013.október 31-ével közös megegyezéssel meg 
kellene szüntetni, és az Önkormányzatnál önálló szakfeladaton fenntartóváltással ellátni 2013. 
november 01. napjától a gyermekjóléti szolgáltatást, hasonlóan a családsegítéshez (ha a 
DASZK megszűnéséről dönt a Testület a 2013. 07.16-ai ülésen).  
Ehhez (családsegítés feladat miatt mindenképpen, de már a gyermekjóléti társulásról is lehet 
ekkor dönteni, ha a 3 önkormányzat döntött a jövőbeni működésről) a szeptemberi ülésen 
módosítani szükséges az Önkormányzat Alapító Okiratát.  
Hosszabb távon a szakmai szempontok figyelembevételével a Napsugár Integrált Szociális 
Intézménynél önálló szakfeladaton lenne célszerű megoldani mind a két feladatot, mivel 
annak az intézményi „profiljába” tartoznak azok. 
A DASZK megszüntetése azt eredményezi, hogy Babits Józsefné intézményvezetői 
megbízása 2013. október 31-ével megszűnik - ezáltal a jelenleg törvénysértő állapot is 
megszűnik. A Daszk, és a Gyermekjóléti Társulás vezetője nem lehet egyszemélyben Babits 
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Józsefné, továbbá a családsegítés feladatra eleve nem szakképesített az intézményvezető a 
Kormányhivatal szerint.  
A vonatkozó jogszabály alapján a gyermekjóléti szolgáltatásban 3 fő családgondozó kell, 
intézményvezető nélkül, de Babits Józsefné 2013. július 01. napjától a Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás szakmai vezetője lehet a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
intézkedése alapján - de 2013. november 01. napjától, ha a Daszk megszűnik, már csak 
családgondozói státuszban maradhat. Az önkormányzat egy magasabb vezetői bért hosszú 
távon meg tud spórolni. A bér változatlan összegének meghagyásáról a munkáltatói jogkör 
gyakorlója dönt. 
Ha a családsegítéssel egyidőben 2013.11.01.-től a gyermekjóléti feladat is átkerülne 
önkormányzati szakfeladatra, akkor munkáltatói jogkörben hivatalosan Babits Józsefné 
megbízható lenne a két feladat szakmai koordinálására.  
Babits Józsefné nyugdíjba vonulását követően, amelynek várható időpontja: 2014. 09. hó, 
megfontolandó a két feladat Napsugár Integrált Szociális Intézményhez telepítése önálló 
szakfeladatra fenntartóváltással. 
A személyi állomány jelenlegi átfedései miatt már 2013. 07.01.-től szükséges átgondolni a 
jelenlegi létszám helyzetét és jövőbeni jogviszonyát,  indokolt felülvizsgálni a gyermekjóléti 
szolgáltatás személyi feltételeit, hogy a szakképesítések rendben legyenek a működési 
engedély módosításához, amely munkáltatói jogkörben elrendezhető- nem igényel testületi 
döntést. 
A társulás szervezeti működési szabályzatát is indokolt egyidőben elfogadni, mivel a társulás 
közvetlenül látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatot. Az SZMSZ melléklete a szakmai 
program. 
A 2013.06.25-ei ülés után a MÁK-nak beküldött Társulási Megállapodásban szereplő 
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat intézményalapításra vonatkozó 
dokumentumokat 2013. 07.02. napján visszavontuk és töröltettük.  
Most a Társulási Megállapodás módosításáról és az SZMSZ elfogadásáról kérjük a Testület 
döntését- amely minősített többséget igényel.Holnap aláírva le kell mennie a 
dokumentumoknak a Kincstárhoz. 
 
Széles János képviselő: Véleménye szerint ezt a működési formát egy éven belül szétszedik, 
valahova bevisznek bennünket, és hogy mennyire fognak hatékonyan dolgozni az már más 
kérdés. Ez az egész nem emberközeli. Ha nem kapjuk a normatívát, nem is kell szolgáltatást 
végeznünk.  
 
Dr. Révész Judit aljegyző: Kötelező önkormányzati feladat mind a családsegítés, mind a 
gyermekjóléti szolgáltatás. A Társulás megszűnése esetén alapnormatívát kapunk, csak a 
kiegészítő normatívát nem. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Létszámcsökkentéssel jár-e a DASZK megszüntetése? 
 
Dr. Révész Judit aljegyző: Most úgy néz ki, hogy nem kell senkit elküldeni, mivel van 
kismama, akinek az álláshelyét nem szabad most betölteni, meg kell várni, hogy a személyi 
állományban még milyen mozgás lesz- viszont a költségvetési táblában már 2013. július 01.-
től rendezni kell a kialakult helyzetet.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A teljes szociális rendszer átvilágítására 2013. augusztus 31-ig 
ad határidőt, és tekintettel a közigazgatásban várható feladat-és hatáskörváltozásokra 
polgármesteri utasításban létszámstopot rendel el az Önkormányzat összes intézményénél és 
gazdasági társaságánál. 
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Dr. Révész Judit aljegyző: Az előterjesztés a július 16-ai ülésre már készen van, a Testület 
dönthet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az írásban előterjesztett határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 
 

180/2013.(VII.04.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2013.(VI.25.) KT 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. július 
01. napjától  Bölcske és Madocsa településekkel a jövőben is együttesen kíván gondoskodni a 
gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséről, ezért a 2005.01.28-án létrejött  önálló jogi 
személyiséggel nem rendelkező Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. 
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat eredményeként 
2013. július 01. napjától a határozat mellékletét képező társulási megállapodás alapján  
létrejött önálló jogi személyiséggel rendelkező Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti 
Társulás keretében közvetlenül látja el. 
 
A társulás szervezeti működési szabályzatát a Képviselő-testület elfogadja, amely a társulási 
megállapodás és e határozat mellékletét képezi. 
 
A Testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a társulási megállapodás aláírására.” 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

2. Döntés a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú Szennyvízelvezetés és tisztítás című 
pályázati felhívásra a Madocsai agglomeráció szennyvízelvezetésének és 
szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázat benyújtásáról 

            Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést.  
 
Széles János képviselő: Beszedjük  a pénzt és mi fizetjük a számlákat.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Mindenki befizeti nekünk, a számla benyújtása után a fizetési 
határidő 30 nap. Mi utaljuk tovább a kivitelezőnek. 
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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181/2013.(VII.04.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-
Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és 
Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Tárulása által a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú 
Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati felhívásra a „Madocsai agglomeráció 
szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására 
benyújtandó pályázatot támogatja. 
 
A pályázathoz szükséges 28 498 740.- Ft önerő mértékét az együttműködő önkormányzatok a 
Társulás részére a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint az alábbi arányban és 
összegben biztosítják: 
 

Település Kötelezettségvállalás aránya (%) Önrész összege (nettó Ft) 
Dunaföldvár 54,9 15 645 808 Ft 
Bölcske 24,5 6 982 191 Ft 
Madocsa 9,8 2 792 876 Ft 
Paks 10,8 3 077 864 Ft 
Összesen 100 28 498 740 Ft 

 
A fentiek alapján a Képviselő-testület Dunaföldvár városra jutó önerő mértékét 15 645 808 
Ft-ot az önkormányzat 2013-2014-2015. évi költségvetése terhére elkülönítve, nevesítve 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

3. Döntés a 2013. augusztus 20-i pótrendezvényekre támogatás biztosításáról 
            Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Nem volt írásos anyag. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, Jákli Viktor képviselő kezdeményezésére a június 
25-ei ülésen is szó volt arról, hogy az augusztus 20. napja előtti 2 estén töltsék meg a 
pénteken már felállított színpadot rendezvényekkel. Az aug. 20.-ai napra a Művelődési 
Központ megrendelte a fény- és hangtechnikát, melynek költsége be lett építve a rendezvény 
költségvetetésébe. Tematikus folklór est lenne az egyik napon, a másikor néptáncbemutató.  
A plusz rendezvények hang- és fénytechnikájának  biztosításához  kéri a 250 e Ft + ÁFA 
összeg biztosítását a képviselő úr.  
Jákli Viktor vállalta, hogy  Máltai Szeretetszolgálat állja  a többi költséget, az együttest, az 
utaztatást, takarítást, szervezést, biztosítást, és minden más egyéb ehhez  a plusz 
rendezvényhez kapcsolódó költséget. 
Az Önkormányzat a sátrat és a hangtechnikát biztosítja.  
Javasolta, támogassák ezt a kérést, tudunk erre fedezetet biztosítani a kamatbevétel terhére 
melyet a Művelődési Központ számlájára utal át az Önkormányzat.  
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Ha a Képviselő-testület támogatja a kérést, Pataki Dezső a Művelődési Központ igazgatója 
intézkedik a plusz napokra a hang- és fénytechnika megrendeléséről, és azok rendezvényen 
történő biztosításáról és üzemeletetéséről.  
 
Dr. Révész Judit: Kérte, aki egyszemélyi felelőse lesz ennek a két napos rendezvénynek,  a 
szükséges bejelentéseket tegye meg, és tegyen meg  mindent azért,  hogy ne legyen a 
rendezvényen jogszabálysértő tevékenység.  
 
A szóbeli előterjesztés alapján megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot: 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – Jákli Viktor 
képviselő kérésére – 250.000.- Ft.+ÁFA anyagi hozzájárulást nyújt a 2013. augusztus 18-19-
ei rendezvények hang- és fénytechnikai költségeinek fedezéséhez. 
A fenti összeget a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja, melyet a Művelődési Központ 
számlájára utal át.  
A Képviselő-testület megbízza a Művelődési Központ igazgatóját, gondoskodjon a 2013. 
augusztus 18-19-ei rendezvény hang- és fénytechnikai eszközök bérléséről és azok 
rendezvényen történő biztosításáról és üzemeletetéséről.  
Az augusztus 18-19-ei rendezvények további költségeit a Máltai Szeretetszolgálat viseli és 
gondoskodik a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

182/2013.(VII.04.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – Jákli Viktor 
képviselő kérésére – 250.000.- Ft.+ÁFA anyagi hozzájárulást nyújt a 2013. augusztus 18-19-
ei rendezvények hang- és fénytechnikai költségeinek fedezéséhez. 
A fenti összeget a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja, melyet a Művelődési Központ 
számlájára utal át.  
A Képviselő-testület megbízza a Művelődési Központ igazgatóját, gondoskodjon a 2013. 
augusztus 18-19-ei rendezvény hang- és fénytechnikai eszközök bérléséről és azok 
rendezvényen történő biztosításáról és üzemeletetéséről.  
Az augusztus 18-19-ei rendezvények további költségeit a Máltai Szeretetszolgálat viseli és 
gondoskodik a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról. 
 
Határidő: 2013. augusztus 20. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a rendkívüli ülést 
12,08 órakor bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

                          Horváth Zsolt     Dr. Révész Judit 
                           Polgármester         aljegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
 
                                                      Kiss Lajos Csaba képviselő 
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