
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 658-4/2014.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 10-én   
(Hétfőn) 14:00 órakor megtartott  rendkívüli   üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme 
 
Jelen vannak: 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Dr. Hallai Róbert képviselő 
Jákli János képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Széles János képviselő 
Takács Zoltán  képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen volt még: Csatolt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, jelen van 4 fő képviselő és az  alpolgármester.  
A rendkívüli ülés összehívására főként az 1. sz. napirendi pontról való döntés sürgőssége 
miatt került sor.  
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Kiss Lajos Csaba képviselőt.  
 
Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatokat tette: 

- Kerüljön fel az ülés napirendjére „Madocsai agglomeráció szennyvízlevezetésének és 
szennyvízkezelésének fejlesztése” c. KEOP-7.1.0/11-2013-0006 azonosítószámú pályázat 
elszámolása című előterjesztés. 

- A DDIF Zrt. könyvvizsgálója, Lubik Magdolna 15:00 órakor tud jönni az ülésre, ezért a 
meghívóban a 2. számú napirendi pont megtárgyalására megérkezése után kerül sor, várhatóan 
5. sz. napirendi pontban.  

 
 - Dr. Hallai Róbert képviselő a helyi újságban történt elírások miatt kíván szólni az „Egyebek”-ben. 
 
Napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett 
javaslatot és az alábbi napirendet: 
 

1. Döntés támogatási kérelem benyújtásáról az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Javaslat gépjármű vásárlására 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
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3. Radovics Milos 2014. május 24-ére tervezett zenés rendezvény megtartásához a várudvar 
bérlésére vonatkozó kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

4. „Madocsai agglomeráció szennyvízlevezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése” c. 
KEOP-7.1.0/11-2013-0006 azonosítószámú pályázat elszámolása című előterjesztés. 
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 

 
5. A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. átalakulásával kapcsolatos 

vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
6. Egyebek 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Szőke Zoltán dunaföldvári vállalkozó Béke téri Centrum étterem teraszának 

ügyében  benyújtott fellebbezési kérelmének elbírálása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Egyebek 

 
 

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

1. Döntés támogatási kérelem benyújtásáról az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 5 fő képviselő és az alpolgármester. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Részletesen ismertette az előterjesztést.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Napkollektor lesz a pályázatban? Hátha előnyt jelentene a pályázat 
elbírálásánál. 
 
Kovács Anikó pályázatíró: Elmondta, a pályázatot elsősorban a fűtés korszerűsítés, a nyílászárók 
cseréje, a  hőszigetelés és a feladat ellátáshoz szükséges eszközök beszerzését tartalmazza. Elsősorban 
a hátrányos települések vannak előnyben, ebben Dunaföldvár nincs benne. Azokat az óvodákat 
támogatják, ahol visszautasított gyerekek vannak. Nálunk nincs visszautasított gyermek. E két fő 
szempont miatt vagyunk esetleg hátrányban a pályázatnál. Minden évben kiírják ezt a pályázatot és 
minden évben kevesebb rá a forrás. Várhatóan kevés lesz a nyertes pályázó. 
 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: A képviselők részére kiosztásra került a számokkal 
kiegészített határozati javaslat.  
Megszavaztatta ezt a javaslatot.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2014.(II.10.) KT  
h a t á r o z a t 

 
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot 
kíván benyújtani a József téri óvoda energetikai felújítására.  
 
2. A Képviselő-testület a 24 699 017,- forintos összköltségvetésű beruházáshoz 19 759 213,- forintos 
támogatást igényel, melyhez a szükséges 20 % önrészt biztosítja. A 2014. évi költségvetése terhére 
4 939 804,- forintot elkülönít az adott célra.   
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy  
- a rendeletben rögzített célok tekintetében, a megjelölt műszaki tartalomra sem az európai unió által 
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében sem egyéb nemzeti támogatásban nem részesült, 
továbbá 
- támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – 
használja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem 
állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 
- a támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem 
idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból 
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az 
elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével 
történhet, 
- az építéssel járó beruházás esetén 
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott 

idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,  
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg 

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztet.  
 
Felelős: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester  
Határidő: 2014. február 13. (a pályázat benyújtási határideje)  
 
 
 

2. Javaslat gépjármű vásárlására 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Elmondta, a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési 
rendelet-tervezet I. fordulóban történő tárgyalásakor megszavazta a hivatal által kért gépjármű 
megvásárlását.  
Ismertette az ajánlatot. Hozzátette, hogy még ajándékként kapnak a gépjárműhöz 1 garnitúra téli 
gumit és alufelnit.  
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Jákli János képviselő: A Pénzügyi Bizottság  támogatta a gépkocsi megvásárlását, azzal, 
hogy részletes és konkrét ajánlat legyen előttük. Nem tudott összeget a bizottság  
meghatározni.  Az ajánlat most itt van előttük, most tudnak dönteni. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Indítványozta, hogy ne lízing finanszírozás keretében 
egyenlítsék kis az autó árát, hanem készpénzben fizessék ki. Így kevesebbe kerülne.  1.200 e 
forintot tudnánk spórolni.   
 
Más javaslat nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester Kiss Lajos Csaba képviselői 
indítványával egyetemben, miszerint készpénzben kerüljön kifizetésre a gépjármű, megszavaztatta a 
határozatot. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

34/2014.(II.10.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 4.667.000.- 
Ft. vételárért megvásárol 1 db. OPEL ZAFIRA B ENJOY 1.8 típusú, 2014-es évjáratú 
személygépjárművet. 
 
A gépjármű vételárát a Képviselő-testület készpénzben egyenlíti ki.  
 
A határozat szerinti fejlesztési kiadást az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe, annak 2. 
forduló tárgyalásának idejére be kell építeni.  
 
A gépjármű megvásárlásával egyidejűleg a forgalmazó cég 1 garnitúra téli gumit és alufelnit 
ad át.  
 
Határidő: gépjármű megvásárlására 2014. február 28. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

3. Radovics Milos 2014. május 24-ére tervezett zenés rendezvény megtartásához a várudvar 
bérlésére vonatkozó kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ismertette az kérelmet. 
Indítványozta, ne támogassa a Képviselő-testület a rendezvény megtartását.  
Hozzátette, a Művelődési Központ rendezvénytervében a nyári esték keretében van olyan rendezvény, 
ami megpróbál megfelelni a fiatalok igényeinek.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester arról szavaztatta a Képviselő-testületet, ki nem támogatja  
Radovics Milos várudvar bérlésére vonatkozó kérelmét. 
A szavazás eredménye: 2 igen, 3 nem szavazat, 1 tartózkodás. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester megállapította, hogy a kérdésben döntés nem született többségi 
szavazati eredménytelenség miatt.  
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Ez a tény határozati formában is rögzítésre kerül.  
 
A határozat az alábbi: 

35/2014.(II.10.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Radovics Milos 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 38. szám alatti lakos várudvar bérlésére vonatkozó kérelmet, 
miszerint 2014. május 24-ére zenés rendezvényt megtartását tervezi. 
 
A kérdésben döntés nem született többségi szavazati eredménytelenség miatt.  
 
Határidő: kérelmező értesítésére 2014. február 20. 
Felelős: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
 
 
 

4. „Madocsai agglomeráció szennyvízlevezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése” c. 
KEOP-7.1.0/11-2013-0006 azonosítószámú pályázat elszámolása című előterjesztés. 
Előadó: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Részletesen ismertette az előterjesztett anyagot.  
Kifizetési stádium előtt állunk, be kell adni a kifizetéshez szükséges anyagokat. 
 
Jákli János képviselő: Mi lesz, ha nyerünk a pályázaton?  Nagyságrendileg más számok lesznek. 
Közben elszámolunk? 
 
Kovács Anikó pályázatíró: A megvalósításra a pályázatot társulásban adtuk be. Külön költségvetést 
kell készíteni, melyről a testületeknek dönteni kell. Ez a pályázat utófinanszírozású. Ha nyerünk, 
lehetőség lesz arra, hogy szállítói fizetést igényeljünk, ekkor csak az önrészt kell kifizetnünk, a szállító 
kapja meg a támogatás tartalmat. Előleget is igényelhetünk.  A kiviteli tervezés igen nagy költséget 
fog jelenteni.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Támogatási előleg van ennél a pályázatnál? 
 
Kovács Anikó pályázatíró: Igen, lesz lehetőség előleg igénylésére, de csak az utófinanszírozott 
pályázat esetében lehet kérni.  
Az előleget a tervezésre és  szolgáltatásokra hívhatjuk le, magára az építésre nem.  
 
Széles János képviselő: Megjegyezte, ha az összes költséget megelőlegezzük, akkor mi szólhatunk 
bele a szennyvíz árába.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Örülhetünk, ha következő pályázat nyer a szennyvíztelepet 
illetően. 
Az előterjesztett határozati javaslatot most még tudja támogatni, de jó lenne, ha megegyezés születne a 
polgármesterek között a finanszírozásra vonatkozóan. Ne akkor jöjjenek elő azzal, hogy nincs pénz, 
amikor már intézkedni kell. 
Most fogadják el az előterjesztett határozati javaslatot, a továbbiakban mindegyik település a maga 
részét finanszírozza. 
 
Takács Zoltán képviselő: Ő nem tudja támogatni.  
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Kiss Lajos Csaba képviselő: Le kell ülni egyeztetni a 2 településsel a finanszírozás vonatkozásában. 
 
Módosító javaslat nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester megszavaztatta az előterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

36/2014.(II.10.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy 41/2013.(III.5.) KT 
határozatban elfogadott együttműködési megállapodás alapján a „Madocsai agglomeráció 
szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése” című KEOP-7.1.0/11-2013-
0006 azonosítószámú pályázat keretében a projekt támogatás utófinanszírozására 
vonatkozóan az elszámolás érdekében megelőlegezi az együttműködő társönkormányzatokra 
(Bölcske és Madocsa) eső támogatástartalmat, az alábbiak szerint:  
 

 
A nettó finanszírozású projekt áfa tartalmának elszámolását és annak visszaigénylését 
Dunaföldvár Város Önkormányzata végzi.  
 
Felelős: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester  
Határidő: 2014.03.01.  
 
 
Dr. Hallai Róbert képviselő: Elmondta,  hogy a „Dunaföldvár” újság utolsó számában  több esetben 
pontatlan  állítás is  van a képviselő-testületi ülés tudósítása vonatkozásában.  Kérte, helyesbítsék 
ezeket.  
 
Takács Zoltán képviselő: Ő is olvasta az újságot és hiányolta, hogy egy kardinális kérdésről, az 
adórendelet módosításáról nem írt a lap. Írják meg rendesen, mi történik a testületi üléseken.  
Kifogásolta még, hogy a polgármester  zárt ülésről tartott beszámolója  alatt olyan részlet került 
bejátszásra, ahol a képviselőknek csak egy részre látszott, számára úgy tűnt, mintha a többi képviselő 
nem is lett volna jelen.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Véleménye szerint nem is kellene, hogy kép is legyen a zárt 
ülés határozatainak ismertetésekor.  Intézkednek a helyreigazítások iránt.  
 
 

Települések, 
kötelezettségvállalás  

aránya %  

 
Elszámolható 

összköltség  
 

Támogatás  
85 % 

Önrész 
15 % 

Összesen 
100 % 

ÁFA 

Dunaföldvár 54,9 

17 590 000 

8 208 374 1 448 
537 

9 656 911 2 607 
366 

Bölcske 24,5 3 663 117 646 432 4 309 549 1 163 
578 

Madocsa 9,8 1 465 247 258 573 1 723 820 465 432 
Paks 10,8 1 614 762 284 958 1 899 720 512 924 
Összesen 14 951 500 2 638 

500 
17 590 

000 
4 749 

300 
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5. A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. átalakulásával kapcsolatos 

vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének elfogadása 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent könyvelő cég vezetőjét, 
Lubik Magdolnát, és kérte hogy az előterjesztés vonatkozásában adjon információkat. 
A DDIF Zrt. ügyvezetője nem tudott jönni a mai ülésre.  
 
Lubik Magdolna a Lubik Kft. könyvelő cég  ügyvezetője: Elmondta, többször felmerült már az a 
probléma, hogy nem olyan nagyságrendű ez  társaság, hogy Zrt.-ként működjön, mellyel különböző 
kötöttségek járnak. Annak érdekében, hogy olcsóbb legyen működtetni a társaságot, Kft-vé kell 
átalakítani. Ennél gyorsabban nem tudták a december 31-es leltár és mérleg alapján elkészíteni ezt az 
átalakulási vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetet.  Az anyagot mindkét könyvvizsgáló átnézte. A 
könyvvizsgálók Sándor Zoltánné és Jankó Zoltán. Mindkét jelentés náluk megvan, melyet aláírt 
formátumban hozza majd.  
Fontos, hogy december 31-es záró leltárba már lekönyvelték a törzstőke emelést. A cégbíróság 2014. 
január 20-ai dátummal bejegyezte visszamenőleg 2013. december 1-jére és így a saját tőke 108 510 e 
Ft. lett, ami a 2013. évi 1.736 e Ft. veszteséget takarja- 
Az átalakulás során átértékeléssel nem dolgoztak, az átalakítás könyvszerinti értéken történt.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az elfogadás szempontjából probléma-e, hogy a Felügyelő Bizottság 
nem tárgyalta az anyagot?  
Jó lenne, ha az anyaghoz kerülne majd szöveges magyarázat, hogy az átlagpolgár számára is érthető 
legyen. Ezek a szép számok nem is olyan szépek. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Kellene hozzá felügyelő bizottsági határozat. A témát 2. 
fordulóban is hozni kell, azt meg tudja tárgyalni a felügyelő bizottság és elkészülhet a szöveges 
magyarázat is.  
 
Több hozzászólás nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester megszavaztatta az alábbi 
határozatot: 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
37/2014.(II.10.) KT  

h a t á r o z a t  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 
társasági formaváltással történő átalakulásával kapcsolatos vagyonmérleg és vagyonleltár 
tervezetét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Zrt. 
                          Adatok  e Ft. 

I. Immateriális javak 0     0 

II. Tárgyi eszközök 118 904     118 904 

III.  Befektetett eszközök 0     0 

A Befektetett eszközök 118 904 0 0 118 904 

I. Készletek 33     33 

II. Követelések 1 537     1 537 

III. Értékpapírok 0     0 

IV. Pénzeszközök 3 157     3 157 

B Forgóeszközök 4 727 0 0 4 727 
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C Aktív időbeli elhatárolások 147     147 

  ESZKÖZÖK összesen: 123 778 0 0 123 778 

I. Jegyzett tőke 21 000 0   21 000 

II. Tőketartalék 93 500 0   93 500 

III. Eredménytartalék -4 254 -1 736   -5 990 

IV. Lekötött tartalék 0     0 

VI. Mérleg szerinti eredmény -1 736 1 736   0 

D Saját tőke 108 510 0 0 108 510 

E  Céltartalékok 0     0 

I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0     0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 10 454 0   10 454 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 659     2 659 

F Kötelezettségek 13 113 0 0 13 113 

G Passzív időbeli elhatárolások 2 155 0 0 2 155 

  FORRÁSOK összesen: 123 778 0 0 123 778 
 
 
2./ Kft.             

      adatok eFt  

 Sorszám   Megnevezés  
 Vagyon- 

érték  
 Különbö- 

zetek  
 Rendezés  

 Vagyon- 
érték  

            

 I.   Immateriális javak  0     0 

 II.   Tárgyi eszközök  118 904     118 904 

 III.    Befektetett eszközök  0     0 

 A   Befektetett eszközök  118 904 0 0 118 904 

 I.   Készletek  33     33 

 II.   Követelések  1 537     1 537 

 III.   Értékpapírok  0     0 

 IV.   Pénzeszközök  3 157     3 157 

 B   Forgóeszközök  4 727 0 0 4 727 

 C   Aktív időbeli elhatárolások  147 0 0 147 

   ESZKÖZÖK összesen:  123 778 0 0 123 778 

 I.   Jegyzett tőke  21 000 0   21 000 

 II.   Tőketartalék  93 500 -6 500   87 000 

 III.   Eredménytartalék  -5 990 5 990   0 

 IV.   Lekötött tartalék  0 510   510 

 VI.   Mérleg szerinti eredmény  0     0 

 D   Saját tőke  108 510 0 0 108 510 

 E    Céltartalékok  0     0 

 I.    Hátrasorolt kötelezettségek  0     0 

 II.   Hosszú lejáratú kötelezettségek  10 454     10 454 

 III.   Rövid lejáratú kötelezettségek  2 659     2 659 

 F   Kötelezettségek  13 113 0 0 13 113 

 G   Passzív időbeli elhatárolások  2 155     2 155 

   FORRÁSOK összesen:  123 778 0 0 123 778 
                                                                                                                                                                                  
 
 
Határidő: határozat közlésére 2014. február 20. 
Felelős: Dr. Süveges Árpádné alpolgármester  
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Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester a nyilvános ülést 
15,10 órakor bezárta. 
Ezután zárt ülés megtartására került sor. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

             
                            Dr. Süveges Árpádné                                                       Bárdos Lászlóné dr. 
                                   alpolgármester              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
                                                       Kiss  Lajos Csaba képviselő 
             
 
 


