
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 658-17/2014.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27-én  
(Kedden) 14:00 órakor megtartott  soros  üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagyterme 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Széles János képviselő 
Takács Zoltán  képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen volt még:   a csatolt jelenléti íven felsoroltak. 
 
Horváth Zsolt: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 6 fővel 
határozatképes.  
Jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Kiss Lajos Csaba   képviselőt.  
Elmondta, Jákli Viktor képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik. Dr. Hallai Róbert 
képviselő előre bejelentette, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
Széles János képviselő távolmaradásáról nem értesített. 
 
Napirendre vonatkozó javaslatok: 
Horváth Zsolt polgármester:  

- Mivel Jákli Viktor képviselő Budapesten tartózkodik egy megbeszélésen, ezért 
javasolta, hogy a 10 sz. napirendi pontot cseréljék fel a 18. számú napirendi ponttal.  

- Vegyék le napirendről a 19. számú pontot, melyről a júliusi testületi ülésen döntenek 
majd.  

 
Takács Zoltán képviselő: A Városfejlesztési Bizottság döntését tolmácsolva elmondta, a 
bizottság támogatta az egészségügyi intézmények felújítására kiírt pályázat benyújtását. 
Kérte, döntsenek majd erről is. Ez még nincs előkészítve, de a következő ülésen tárgyalják 
meg. Ez  30 milliós beruházás lenne.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Megkértük a gépészeti és az épületmesteri szakértőket, hogy 
nézzék meg az épületeket, mit kellene megcsinálni és az milyen forrásokat igényelne.  
Erről a  július 8-i ülésen dönthetnek majd. 
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-  Javasolta még, napirendre venni a Városfejlesztési Bizottsági ülésen felvetett kérést, 
miszerint a Testület támogassa a németországi adományok hazahozatalát 200 e forinttal. 
 Jákli Viktor képviselő szóban előterjeszti majd a kérést.  
 

- Javasolta még, kerüljön az ülés napirendjére a „Dunaföldvári Polgárőrség” 
Közbiztonsági Bűnmegelőzési Környezetvédelmi Önvédelmi Egyesület támogatási 
kérelme című előterjesztés. Az anyag a képviselők részére kiküldésre került.  

 
Több javaslat nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a módosított napirendet. 
Szavazott: 5 fő képviselő és a polgármester. 
 
A  Képviselő-testület  6  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, illetve az ülés alábbi napirendjét:  
  

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
2. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2013. évi munkájáról 

          Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
          Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

3. DDIF Zrt. beszámolója 2013. évi munkájáról 
      ●Javaslat a Kft. új rövid nevének meghatározására  
      Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
      Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
4. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság 

fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi 
ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 24/2003. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése- új rendelet alkotása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
5. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás és a Dunaföldvár-Bölcske-

Madocsa-Paks települések  – madocsai agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és 
Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásainak módosítása a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívásai alapján  (TOB/22/650-1/2014 és TOB/22/522-1/2014.) 

      ● Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás és a Dunaföldvár-Bölcske- 
          Madocsa-Paks települések – madocsai agglomeráció - Szennyvízelvezetésének  
          és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása Társulási    
          Megállapodásának módosítása 
      ● Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának  
          módosítása 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 
 
 



 3 

6. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása – vagyonváltozások 
átvezetése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
7. Javaslattétel Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 2014. december 31. 

napjával történő megszüntetésére és a gyermekjóléti szolgáltatás 2015. január 01-
től történő ellátására 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
8. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

         Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 
         Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 
 

9. D-B-M Óvodáiban indítható  csoportok számának meghatározása a 2014/2015. 
nevelési évre, valamint a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése 

         Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 
         Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság 
 

10. Dunavecsei Református Egyházközség fenntartásában működő Bella István 
Gimnázium, Általános és Szakképző iskola helyiség bérbevételi kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi bizottság  

 
11. Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
12. Javaslat a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 

felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
13. Pincék, üregek veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási területén 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B. 

 
14. Szent Flórián tér burkolat kiépítése és kézilabdapálya csapadékvíz elvezetése 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B. 

 
15. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) módosítása – 2014/II. 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B. 
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16. Dunaföldváron a Vermek sora és a Szent Lőrinc utca kereszteződésénél (2868 
hrsz.) közterületen ismeretlen eredetű üreg leszakadása az aszfaltburkolatú közút 
alatt – vis maior támogatás igénylése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
17. Dunaföldvár, Reiter köz  és Tamás István u. forgalmi problémái 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési B. 

 
18. A dunaföldvári mezőőri szolgálat létszámbővítési lehetőségének megvitatása 

         Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 
         Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Mezőgazdasági Bizottság 

 
19. Egyebek 

 
►Máltai Szeretetszolgálat részére működési támogatás megállapítása 
    Előadó: Horváth Zsolt polgármester  
 
►„Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági Bűnmegelőzési Környezetvédelmi 
Önvédelmi Egyesület támogatási kérelme 
     Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: 167/2013.(VI.25.) KT határozat kapcsán megkérdezte, melyik  
az Alsó tó 1. szám alatti ingatlan? 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ez az ingatlan a  vásártér mögötti romos épület. 
Állami előírások lettek volna ennek a fenntartására, melyről azt gondolta a Képviselő-testület, 
hogy nem kívánja teljesíteni.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



 5 

107/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 56/2013.(III.05.), 
167/2013.(VI.25.), 232/2013.(IX.10.), 233/2013.(IX.10.), 235/2013.(IX.10.), 268/2013.(X.29.), 
236/2013.(IX.10.), 290/2013.(XI.26.),291/2013.(XI.26.), 
294/2013.(XI.26.), 297/2013.(XI.26.), 301/2013.(XII.17.), 18/2014.(I.28.), 
28/2014.(I.28.), 29/2014.(I.28.), 30/2014.(I.28.), 31/2014.(I.28.),38/2014.(II.10.), 
39/2014.(III.04.), 41/2014.(III.04.), 47/2014.(III.04.),48/2014.(III.04.), 
50/2014.(III.04.), 51/2014.(III.04.), 104/2014.(IV.29.),57/2014.(III.04.), 
58/2014.(III.04.), 60/2014.(III.04.), 69/2014.(III.25.),72/2014.(III.25.), 
73/2014.(III.25.), 82/2014.(IV.23.), 84/2014.(IV.23.),97/2014.(IV.29.), és a  
98/2014.(IV.29.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 

2. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2013. évi munkájáról 
          Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
          Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
A cég ügyvezetője Varga Lajos nem jelent meg az ülésen. 
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette az anyagot és az ülésen 
elhangzottakat.  
A bizottsági ülésen jelen volt az ügyvezető.   
Elmondta még, a cég 2014. szeptember 1-től végelszámolásra kerül, melynek során 
önkormányzati segítségre nem szorul. 
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Tóth István képviselő: Felmerült még a pénzügyi bizottsági  ülésen, hogy a cég az ott lévő – 
az önkormányzat által részletre vásárolt - ingatlan ügyét rendezte-e?  Azt a megnyugtató 
választ kapta a bizottság, hogy májusban rendezésre került, már teljes egészében a város 
tulajdona az ingatlan.   
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a beszámoló elfogadásáról 
szavaztatott. 
 
Szavazott: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

108/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló 
Dunavíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. 2013. évi mérlegét és eredmény kimutatását 
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megismerte,  a 2013. évi mérlegét 74.521 e Ft. mérleg főösszeggel és  -19 146 e Ft. 
veszteséggel  elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
 
 

3. DDIF Zrt. beszámolója 2013. évi munkájáról 
      ●Javaslat a Kft. új rövid nevének meghatározására  
      Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
      Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elismeri a cég 
munkáját, annak ellenére, hogy veszteségesen működik.  
Az ülésen a cég ügyvezetője beszámolt a garanciális munkákról. A bizottság egyhangúlag 
kifejezte, hogy ragaszkodik a garanciális munkák kiszámlázásához, illetve ennek az 
összegnek a beszedéséhez. 
A bizottság elfogadásra javasolta a cég rövidített nevére tett javaslatot, melyet a cégbíróság is 
el tud fogadni.  
 
Viczai János a DDIF Zrt. igazgatója: Részletes a beszámoló, melyet készítettek.  
Elmondta, kiemelt beruházás zajlott  a fürdőnél a tavalyi évben, ami  az inkább energetikai 
felújítás volt.  Szauna lett társadalmi összegfogással, kártyás fizetési lehetőségeket is 
bevezettek.  
Az árvíz kicsit bezavarta a működésüket, 6 napig zárva volt a fürdő. Tavalyi évben 10 
hónapot voltak nyitva.  
Az összes engedélyünk rendben volt az ellenőrzések során. 
Vízszennyezés nem történt.  
A Zrt, Kft-vé történő átalakítási kérelmünk a cégbíróságon van, benyújtottuk az összes iratot, 
ami ehhez kell. Hiánypótlásként a cég rövidített nevét kell megküldenünk még.  
 
Megérkezett az ülésre Széles János képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, a Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja: A Felügyelő Bizottság 
az előterjesztett mérleget egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Elmondta, a FB ülésen elhangzottakat (az ülésről készült jegyzőkönyv csatolva).  
Kiemelte a fürdő energetikai felújítása alatt eltűnt saválló kapaszkodók kártérítésére 
vonatkozó FB határozatot, melyet felolvasott.  
 
Takács Zoltán képviselő: Hozzátette, a kivitelező mással végeztetett el munkákat, melyeket 
nem fizetett ki. Megjegyezte, ez ugyanaz a cég, amely a Hunyadi parkban végezte el azokat a 
munkákat, mely miatt 100 milliós pereink vannak, a fürdőt is ők újították fel. Értehetetlen, 
hogy egy ilyen cég Dunaföldváron munkát kap.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az alábbi határozatot: 
 
Szavazott 7 fő. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett hozta meg alábbi határozatát:  
 

109/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban tulajdonában álló  
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 2013. évi mérlegét és eredmény kimutatását 
megismerte,  a 2013. évi mérlegét 123.778 e Ft. mérleg főösszeggel és – 1.736 e Ft. 
veszteséggel  elfogadja. 
 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az átalakuló 
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 100 %-os tulajdonosa, az átalakulás utáni 
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. rövid nevét   
  

„Dunaföldvári Dunaparti Kft.” 
néven határozza meg. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
 
 

4. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság 
fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi 
ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 24/2003. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése- új rendelet alkotása 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Részletesen ismertette az 
előterjesztett anyagokat.  
Elmondta, az Ügyrendi bizottság ülésén  elhangzottakat és a hozott határozatot, miszerint  
a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek  a köztisztaság 
fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
24/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és az új a  települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az 
avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet elfogadását. 
Javasolja a bizottság lakossági tájékoztatás céljából, hogy a Hivatal keresse meg a DUNANETT Kft. 
szolgáltató céget és kérjen tájékoztatást a 60/80 liter űrtartalmú gyűjtőedény beszerzésével,  igénybe-
vételével, elszállításával kapcsolatosan. 
Kiemelte a rendelet tervezetből a 30 §-t, melyet felolvasott.  
Remélte, hogy be tudják tartatni a rendeletet.  
Kérte a jegyző asszonyt, ha tud valamit a 60 l-es hulladékedény ügyről, mondja el.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Elmondta, jelenleg is folyamatban van az új 
hulladékgazdálkodási törvénnyel kapcsolatos több kormányrendelet megalkotása. Még nem 
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tudni abban mik szerepelnek majd. Az eddigi jogszabályok alapján készítettük el ezt a 
rendelet-tervezetet. Igyekeztünk szabályozni a képviselő úr által kiemelt részeket is. Volt egy 
időszak  amikor az önkormányzati rendeletekből a szabálysértési részt ki kellett venni. Nem 
voltak szankciók. Most visszakerültek a szankciók, jó magasak a büntetési tételek.  
Igyekeztünk a rendeletben minden életszerű dolgot szabályozni. 
Az Ügyrendi Bizottság kérésének megfelelően levelet írtunk a Dunanett Kft-nek  a 60/80  l-es 
hulladékgyűjtő edényre vonatkozóan. Levelünkben több kérdést is feltettünk. 
Mivel az ármegállapító hatáskör nem az önkormányzatnál van, kértük őket, hogy minden 
évben hivatalosan küldjék meg részünkre a díjakról  szóló döntésüket. Ezt még ezidáig nem 
küldték meg.  
Úgy tudja, hogy a 80 l-es edényt náluk nem lehet megvásárolni. Hogy lehet-e őket kötelezni 
arra, hogy árulják ezt az edényzetet, arról nincs tudomása.  
Kértük azt, is, hogy közöljék az edényzetek után fizetendő bérleti díj összegét is. 
A kérdéseket elküldtük, várjuk a válaszukat.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta még, hogy  az új civil 
törvény szabályai miatt  az eddigi közhasznú, illetve a kiemelten közhasznú szervezeteknek 
2014. május 31-ig ismételten minősíttetniük kell magukat. Megszűnik a „kiemelten 
közhasznú” szervezet minősítés. A minősítésnek fontos,  több jogi következménye is van (ld. 
haszonkölcsön szerződések alapján ingyenesen használt  ingatlanok ÁFÁ-ja, egyéb 
kedvezmények stb.). 
 
Jákli János képviselő: Van arra lehetőség, hogy a lakatlan ingatlanok esetében szüneteljen a 
szemétszállítás?  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Igen, benne van a rendeletben, nyomtatvány is van. 
A szolgáltatóval  kell ezt is intézni.  
 
Széles János képviselő: Nehezményezte, hogy a szolgáltatóval szemben semmilyen 
szankciót nem tudunk alkalmazni. A szolgáltató cég követelhet, csak mi nem.  
 
Takács Zoltán képviselő: A lakatlan ingatlanok díjfizetésével kapcsolatban megjegyezte, 
nehogy úgy járjunk vele, mint a kommunális adóval, hogy többe kerül az igazolások 
beszerzése, mint maga a kedvezmény. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A rendelet-tervezet mellékletében benne van, hogy  
A lakatlan ingatlan miatti szüneteltetéshez a igazolás illetékmentes.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Szerinte a hulladékgyűjtő szigetek mellett azért van 
ilyen sok szemét, mert vannak, akik nem fizetnek szemétdíjat.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: A tűzgyújtással kapcsolatban megkérdezte nem elég, hogy 
Dunaföldváron legyen bejelentve? Szeretné, ha lenne egy 7. számú melléklete a rendeletnek, 
hogy ennek az ügyintézését kinek, mikor és hogyan kell végeznie. A szolgáltató telefonszáma 
is legyen benne.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Jogtechnikailag a rendeletbe nem lehet ezt a kérést 
betenni, de hirdetményt közzé tehetünk.  
Elmondta még, a tarlóégetésre vonatkozó rendelkezés ebben a rendeletben nincs benne. Aki 
tarlót akar égetni, e rendet alapján nem teheti, arra külön szabályozás van. 
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Több hozzászólás, módosító indítvány  nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta 
a rendeletet. 
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,  
a köztisztaság fenntartásáról,  

az avar és kerti hulladék égetéséről 
 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
 

5. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás és a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa-Paks települések  – madocsai agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és 
Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásainak módosítása a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívásai alapján  (TOB/22/650-1/2014 és TOB/22/522-1/2014.) 

      ● Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás és a Dunaföldvár-Bölcske- 
          Madocsa-Paks települések – madocsai agglomeráció - Szennyvízelvezetésének  
          és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása Társulási    
          Megállapodásának módosítása 
      ● Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának  
          módosítása 

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
Írásos anyagok a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést és az Ügyrendi 
Bizottság javaslatát, miszerint az előterjesztett határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés szerinti 
határozatokat.  
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület mindkét határozatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Az alábbi határozatok születtek: 
 

110/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
I. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks 
települések – madocsai agglomeráció – szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztő 
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önkormányzati társulása Társulási Megállapodását a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/522-
1/2014. sz. törvényességi felhívása alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks települések – madocsai agglomeráció – 
szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztő önkormányzati társulása  

Társulási Megállapodás 
1. számú módosító okirata  

 
1.) A Megállapodás PREAMBULUM-a az alábbiak szerint módosul: 
 
PREAMBULUM első bekezdése és mondata helyébe az alábbi első mondat lép: 
 
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének /1/ K pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mhötv.) 13. § /1/ 5., 11. és 21. pontjában foglaltak alapján a madocsai agglomeráció 
közműves szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak korszerű, hatékonyabb és célszerűbb 
megoldása érdekében a 2007-2013 időszakban a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának elnyerésére kiírt KEOP-7.1.0/11 kódszámú Derogációs víziközmű projekt 
előkészítése című pályázati felhíváson sikeresen szerepelt és az előkészítésre forrást nyert el. 
 
Dunaföldvár lakosságszáma 8735 főre módosul. 
 
2.) A Megállapodás I. fejezetéből az a) pont szerinti szövegezés törlésre kerül és a b) pont szerinti 
szöveggel kiegészül : 
 
a) Költségvetésének felügyeleti rendje: A Társulás költségvetési felügyeletét Dunaföldvár 
Önkormányzata Képviselő-testülete látja el.  
 
A Társulási Tanács elnöke: Dunaföldvár Város Önkormányzatának polgármestere 
 
b) A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 
gondoskodik. 
 
3.) A Megállapodás VI. fejezetének 6. és 7. bekezdése helyébe az alábbi 6. és 7. bekezdés lép: 
 
A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke jogosult, akadályoztatása esetén 
a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott tagja jogosult /alelnök/.  
 
A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi gazdasági vezetője jogosult, akadályoztatása esetén a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi gazdasági vezetője által írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományba tartozó 
személy jogosult.  
 
 
4.) A Megállapodás VIII. fejezet 5. pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
Tagok tudomásul veszik, hogy a társulásból való kiválásra csak a jelen megállapodás XII. fejezetében 
meghatározottak szerint van lehetőség. 
 
5.) A Megállapodás IX. fejezet, Szervezeti rendszer 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont szerinti 
szövegezés lép: 
 
2. Társulási Tanács Elnöke, Alelnöke 
 
IX. fejezet 1. pontjának első és második bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép: 
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A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a képviselő-testületek által delegált tagok 
összességéből áll. 
 
Valamennyi képviselő-testület egy tag delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált tagot 
visszahívhatja. 
 
IX. fejezet 1.1. pont a), e), h) alpontja helyébe az alábbi a), e), h) pont szerinti szövegezés lép: 
 
a) Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása, visszahívása /minősített többségű 
döntés/, 
 
e) Tag kizárása /minősített többségű döntés/, 
 
h) Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, 
háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása /minősített 
többségű döntés/, 
 
IX. fejezet 1.1 pont f) és g) alpontja törlésre kerül. 
 
IX. fejezet 1.2. pont 2., 4., 7., és 12. bekezdése helyébe az alábbi szövegezésű 2., 4., 7., és 12. 
bekezdés lép: 
 
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell hívni. A 
Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt a 
tagok egynegyede a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi 
felügyeleti jogkörében eljárva azt az illetékes Kormányhivatal vezetője indítványozza. 
 
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az ülés napját 
megelőzően legalább 15 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a 
tagok megfelelő értesítése mellett. 
 
A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az alpolgármester részére, az alpolgármester 
akadályoztatása esetére a pénzügyi bizottság elnöke részére az általa delegált képviselő 
helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is 
kiterjed. 
 
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyvre a képviselő-
testületek üléséről szóló készítendő jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadóak azzal az 
eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulási Tanács munkaszervezeti 
feladatait ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést 
követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a társulás székhelye szerinti Tolna Megyei 
Kormányhivatalnak. 
IX. fejezet 1.3. pont 1., 2., 7., 8., és 9. bekezdése helyébe az alábbi szövegezésű 1., 2., 7., 8., és 9. 
bekezdés lép: 
 
A Társulási Tanács Elnökét és alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 
minősített többségi szavazással választja meg határozott időre. 
 
Az elnök, az alelnök megbízatása polgármesteri tisztségük betöltéséig áll fenn. 
 
Lemondás esetén az alelnök az új elnök személyének megválasztásáig jogosult gyakorolni az elnöki 
megbízatással járó feladatokat, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács 
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ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki 
megbízatás nem szűnik meg. 
 
A Társulás alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak. 
 
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által 
meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a X. fejezetben foglaltak szerint. 
 
6.) A Megállapodás X. fejezet első bekezdése helyébe az alábbi szövegezésű első bekezdés lép: 
 
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti 
jogkörrel felruházva – a IX.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén 
a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint alelnök 
jogosult. 
 
7.) A Megállapodás XI. fejezetének helyébe az alábbi szövegezésű XI. fejezet lép: 
 
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – 
célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. 
 
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátás, a feladatellátás költségterve, 
a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználás, az elszámolás belső ellenőrzésére a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által a kistérségre kiterjedő jogkörrel rendelkező Belső Ellenőrzési 
Csoportot bízzák meg. 
 
A belső ellenőrzést végző szervezet tevékenységét a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait 
ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete közreműködésével végzi, jelentéseit 
közvetlenül a Társulási Tanács elnökének küldi meg. 
 
A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és a belső 
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodás és a közfeladatok ellátását vizsgálva 
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a Társulás Tanács részére részére. 
 
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-
testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban 
végzett tevékenységükről. 
 
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. 
 
8.) A Megállapodás XII. fejezete helyébe az alábbi szövegezésű XII. fejezet lép: 
 
Tagok e társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. 
 
XII/1. A Társulásból történő kiválás 
 
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás 
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a Társulásból történő kiválási jogukkal csak 
tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel 
és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben 
a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik, 
a beruházási szakasz lezárásáig a társulásból nem válnak ki. 
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Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, 
úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ebből az okból is élhetnek kiválási jogukkal. 
 
A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három hónappal 
korábban köteles meghozni úgy, hogy a felmondás az adott év december 31-ére szóljon, és a Társulás 
tagjaival közölni. Kiváló Tag a kiválásáról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a 
támogatási szerződésben foglaltakat.  
Az év közbeni kiváláshoz a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, 
hogy év közbeni kiválási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási 
Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt 
egyeztetést követően élnek. A kiválást elhatározó döntés meghozatalára, és a tagokkal való közlésére 
a fenti szabályok az irányadók. 
 
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a 
Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog. 
 
Kiváló tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett előkészítési 
költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. 
 
A kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a 
Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan 
értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással összefüggő kárra vonatkoztatják. 
 
Tag általi kiválás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának 
megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is. 
 
A Társulásból történő kiválás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell 
számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását 
négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás 
kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját - a Társulással kötött 
szerződés alapján - használati díj illeti meg. 
 
 
XII/2. Tagi kizárás 
 
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a 
teljesítésre. 
 
Ha a tag a felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban 
rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával a tag kizárható a Társulásból. 
 
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének 
elmulasztása, illetve a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségek megszegése. 
 
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben 
sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól. 
 
9.) A Megállapodás az alábbi szövegezésű XV. fejezettel egészül ki: 
 
XV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPOTÁS MÓDOSÍTÁSA 
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A megállapodás módosítását a társulás bármely tagja kezdeményezheti a módosítás tervezett 
időpontját megelőzően legalább három hónappal a Társulási Tanácsnál. A megállapodás 
módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntései 
szükségesek, melyeket be kell szereznie a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.  
A felügyeleti eljárásban kezdeményezett módosítási javaslatot a társulásban résztvevő képviselő-
testületek soron következő testületi üléseire be kell nyújtania a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. 
 
10.) A Megállapodás ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK fejezet számozása XV. –ről XVI. –ra módosul. 
 
II. Az I. pont szerinti módosított okirattal egységes szerkezetbe foglalt Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa-Paks települések – madocsai agglomeráció – szennyvízelvezetésének és 
szennyvízkezelésének fejlesztő önkormányzati társulása Társulási Megállapodását a képviselő-testület 
jóváhagyja, mely a határozat mellékletét képezi.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
És 

111/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
I. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/650-
1/2014. sz. törvényességi felhívása alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 
Társulási Megállapodás 

4. számú módosító okirata  
 

1.) A Megállapodás bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
 
A bevezető rész b) pontja törlésre kerül 
 
A bevezető rész c) pontja b) pontra módosul. 
 
2.) A Megállapodás I. fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Dunaföldvár lakosságszáma 8735 főre módosul. 
 
3.) A Megállapodás I. fejezet 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Madocsa lakosságszáma 1965 főre módosul. 
 
4.) A Megállapodás I. fejezet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A közösen alapított és fenntartott intézmény gazdálkodási jogköre: költségvetési szerv.  
Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, 
hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a 
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. ) látja el. 
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Az intézmény megszűnik cím első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
- ha a társulás tagjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § 1)-3) pontja szerinti 
átalakulást elhatározzák, 
 
5.) A Megállapodás III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A társulás feladata cím alatti szöveg helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
 
 
6.) A Megállapodás III. fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
A társulás szervei cím a) pontja helyébe az alábbi a) pont lép: 
 
a) A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik e megállapodásban meghatározott számú 
szavazattal rendelkeznek. 
 
A társulás szervei cím e) pontja hatályát veszti. 
 
7.) A Megállapodás III. fejezet 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A Tanács működésének szabályai cím c), d), f), g), h), l) pontja helyébe az alábbi c), d), f), g), h), 
l) pont lép: 
 
c) A Tanács ülését az azt megelőző 15 napon belül össze kell hívni: 

ca) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal; 
cb) a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára; 
cc) a  megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 

d) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a 
társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője írja alá. A 
jegyzőkönyvet tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a megyei kormányhivatalnak. 
f) A Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

fa) a tanács alelnökének megválasztásához, 
fb) a költségvetés jóváhagyásához, a zárszámadás elfogadásához, 
fc) a társuláshoz történő csatlakozás kérdésében. 

g) A társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntései 
szükségesek: 
 ga) a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy  

gb) a társulás megszüntetéséhez. 
h) A Tanács döntése határozat. A tanács határozatait szóban, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, 
kivéve, amikor a döntéshez minősített többség szükséges ( f) pont). A társulási tanács döntéseinek 
előkészítését és végrehajtásuk szervezését a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási 
tanács ülésein a társult önkormányzatok hivatalának jegyzői és kirendeltség-vezetői tanácskozási 
joggal vesznek részt. 
l) A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi (gazdasági) vezetője jogosult, akadályoztatása esetén a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi (gazdasági) vezetője által írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy 
jogosult.  
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8.) A Megállapodás IV. fejezet 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A 10. pont helyébe az alábbi 10. pont lép: 
 
A pénzügyi hozzájárulások megállapodás szerinti határidőre történő nem teljesítése esetén a társulás 
elnöke írásban felszólítja a nem teljesítő települési önkormányzatot 8 napon belüli teljesítésre. A 
felszólítás sikertelensége esetén a társulás elnöke a felszólítási határidő lejárati napján jogosult 
beszedési megbízás benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben. 
Abban az esetben, ha a beszedési megbízás alkalmazása sem vezet eredményre (fedezet hiánya vagy 
elvonás esetén), a társulás elnöke előterjesztésére a Társulás minősített többséggel dönt a nem teljesítő 
tag kizárásáról. 
 
 
9.) A Megállapodás IV. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A 11. pont helyébe az alábbi 11. pont lép: 
 
A társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője a 
költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével az 
adott évről készített költségvetési beszámoló keretében elszámol. 
A társulás zárszámadás tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője készíti el és a Társulási Tanács 
elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. A Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz. 
 
10.) A Megállapodás IV. fejezet 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A 13. pont helyébe az alábbi 13. pont lép: 
 
A társulás éves költségvetését, féléves és éves beszámolóját a Társulási Tanács határozattal 
fogadja el. 
 
11.) A Megállapodás VII. fejezet címe az alábbiak szerint módosul: 
 
A VII. fejezet címe: 
 
Belépés, csatlakozás, kiválás, kizárás, módosítás, megszűnés szabályai 
 
12.) A Megállapodás VII. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A 3. pont helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 
A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell a csatlakozni kívánó település 
képviselő-testületének minősített többséggel dönteni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A 
csatlakozás időpontja csak a következő év január 1-je lehet. 
 
13.) A Megállapodás VII. fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A 5. pont helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
A kiválni szándékozó kiválásról szóló minősített többséggel hozott határozati döntést legalább 
hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. A kiválás hatálya 
csak adott év december 31-re szólhat. 
 
14.) A Megállapodás VII. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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A 6. pont első mondata helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos 
okból kizárhatja azon települési önkormányzat képviselő-testületét, amely a társulási megállapodásban 
foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre.  
 
15.) A Megállapodás VII. fejezete az alábbi 9. ponttal egészül ki: 
 
 
9. A megállapodás módosítása: 
 
A megállapodás módosítását a társulás bármely tagja kezdeményezheti a módosítás tervezett 
időpontját megelőzően legalább három hónappal a Társulási Tanácsnál. A megállapodás 
módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntései 
szükségesek, melyeket be kell szereznie a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.  
A felügyeleti eljárásban kezdeményezett módosítási javaslatot a társulásban résztvevő képviselő-
testületek soron következő testületi üléseire be kell nyújtania a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. 
 
16.) A Megállapodás VII. fejezet Vegyes rendelkezések számozása VIII. fejezetre módosul. 
 
17.) A 2013. június 28-án kelt Társulási Megállapodás jelen okiratban nem módosított részei 
változatlan tartalommal továbbra is hatályában maradnak, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás 2014. június 1-től lép hatályba.  
 
II. Az I. pont szerinti módosított okirattal egységes szerkezetbe foglalt Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását a képviselő-testület jóváhagyja, mely a határozat 
mellékletét képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 

 
6. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása – vagyonváltozások 
átvezetése 
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést és az 
Ügyrendi Bizottság javaslatát, miszerint a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Széles János képviselő, kiment az ülésről, jelen van 5 fő képviselő és a polgármester.   
 
Takács Zoltán képviselő: A korlátozottan  forgalomképes ingatlanunk  végrehajtás alá kerülhet-e? 
 
Horváth Zsolt polgármester: Mivel ezek piacképesek, ezeket el lehet adni, tehát végrehajtás alá 
kerülhetnek.  
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Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a rendeletet. 
 
A Képviselő-testület 6  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 
                                                                                                             

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló    
15/2013. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Aláírt rendeleti példány a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
 

7. Javaslattétel Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 2014. december 31. 
napjával történő megszüntetésére és a gyermekjóléti szolgáltatás 2015. január 01-
től történő ellátására 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális  Bizottság elnöke: Ismertette az 
előterjesztést. A bizottsági ülésen 2 irányvonalról beszéltek, az egyik az, hogy a családsegítés 
önálló intézményként, vagy pedig a NISZI alá rendelve működjön. Főként a szakmaiságról 
vitatkoztak sokat. Pro- és kontra érvek mellett 2  szavazattal 1 tartózkodás mellett azt 
javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek, hogy a családsegítés önállóan működjön. Ekkor 
még nem kaptuk meg a szakértő véleményét, melyet én kértem a bizottsági ülésen. A szakértő 
inkább gazdasági okok miatt  a NISZI-hez történő integrálást javasolja.  
 
Horváth Zsolt polgármester: A tegnapi társulási ülésen is  megvitatták ezt az előterjesztést. 
Bölcske  és Madocsa   települések  ezt a szolgáltatását maguk  el tudják  látni. Madocsán 
szerdán, Bölcskén pedig csütörtökön  lesz testületi ülés, ahol döntenek ebben a kérdésben.  
Ismertette az előterjesztést.  
Tegnap a másik két polgármesterrel átbeszélték a kérdést, mindkét település vállalja, hogy 
maga működteti tovább a családsegítő szolgálatot szakfeladatként. 
Javasolta, hogy a Gyermekjóléti Társulást 2014. december 31-ével szüntessék meg. A 
szolgálat feladatait 20145. január 01-től a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 
költségvetési szerv Alapellátási Központ Duna utca 13. sz. alatti telephelyéhez integrálva 
végezze. 
 
Megérkezett az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Örül, hogy tegnap a mási két település 
polgármesterével sikerült megegyezni. A NISZI képes maga alá rendelni ezt a tevékenységet, 
nem kell pályázatot kiírni, hanem kinevezéssel egy irányítás alá kerülne a gyermekjóléti 
szolgálat és a családsegítés. Időszerű ez az átszervezés.  
 
Takács Zoltán képviselő: Bölcske és Madocsa biztosan meg fogja oldani a szolgáltatás 
ellátását? A szakértő ezt írja le. 
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A társulási ülésen is kiosztották a szakvéleményt. A 
társulás megszüntetéséről mindenképpen dönteni kell.  
A társulási ülésen arról is volt szó, hogy vállalja-e a Dunaföldvári Önkormányzat, hogy 
szakmai segítséget nyújt a gyermekjóléti szolgáltatás területén.  
 
Jákli János képviselő:Pénzügyi vonzata van a társulás megszüntetési javaslatnak, vagy 
szakmai?   
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Mind a kettő. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Hozzátette, a megszüntetés létszámcsökkentéssel nem jár. Az 
a személy, aki Dunaföldvárról Bölcskét és Madocsát is ellátta, továbbra is ellátja.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: A két település polgármester nyilatkozott, hogy a 
munkatársat átveszik.  
 
Babits Józsefné a gyermekjóléti szolgálat vezetője:  Aggályos volt már a társulás 
működése, de nem maga a szakmai munka, inkább a költségvetési szempontok.  
A fizetést illetően küzdelmet kellett folytatni a két településsel. A vezető bérébe beszálltak, 
illetve teljes egészében a saját családgondozójuk bérét és utaztatási és egyéb költségeit ők 
finanszírozták.  
Elmondta még, Paulai Tibor szakértő nem a gyermekjóléti ügyekben kompetens, ő a szociális  
területtel foglalkozik. Nemes Judit foglalkozik ezzel a kérdéssel.  
Véleménye szerint Paulai Tibor véleménye nem kompetens ebben az esetben. 
 
Horváth Zsolt polgármester: Paulai Tibor levelében leírta, hogy egyeztetett Nemes Judittal 
az ügyben.  
Ő is egyeztetett a két település polgármesterével.  
 
Takács Zoltán képviselő: Mi az eredménye az egyeztetésnek?  
 
Horváth Zsolt polgármester: Azt, hogy szakfeladatként fogják ellátni ezt a feladatot.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Ahhoz, hogy el tudjuk küldeni a Szociális és  
Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak és a Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalának a 
társulás megszüntetéséről a határozatot, ahhoz ma dönteni kell. Mind a három településnek 
meg kell hoznia döntését.  
Ha felterjesztik a megszüntetést és az valamiért  nem jó, akkor azt vissza lehet vonni. 
2014. december 31-én szűnne meg a társulás, addig minden marad így, hogy fenntartjuk a 
társulást.  
 
Jenei Judit6 NISZI intézményvezető: A NISZI alá rendelve a gyermekjóléti szolgálat 
jogilag teljesen megfelelő.  
 
Horváth Zsolt polgármester az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozta: 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás megszüntetése tárgyában készült előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 
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I. Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2013. június 28-án kelt, és 2013. július 01-
től hatályos társulási megállapodással alapított Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulást 2014. december 31-i időponttal történő megszüntetését 
határozza el, a társulási Tanács tagjaival történt előzetes egyeztetésre figyelemmel. 

 
II. A Képviselő-testület javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2013. 11. 12. számú 

alapító okirattal alapított „Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti szolgálat” 
költségvetési szervet, intézményt 2014. december 31-el szüntesse meg. 

 
III. 1.a) Dunaföldvár Város Önkormányzata a „ Gyermekjóléti Szolgálat” feladatait 

2015. január 01-től intézménye, a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 
költségvetési szerv Alapellátási Központ Duna utca 13. sz. alatti telephelyéhez 
integrálva végzi az alábbi szervezeti  keretek között:  

 
Alapellátási 
Központ 
NISZI 
Duna utcai 
telephelyére 
tervezett 
2015.01-
01.-től 

 
vezető 

Nappali 
ellátás 

Házi segít- 
ségnyújtás. 

Szociális 
étkeztetés 

Gyermekjó- 
léti szolgál- 
tatás 

Családsegí- 
tő szolgál- 
tatás 

 
Takarítónő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
3 fő 

 
1 fő 

 
2 fő 

Családgon- 
dozó 

1,5 fő 
családgondozó 
és 0,5 fő 
szociális 
segítő (2 fő) 
 

 
 

0,5 fő 

 
 
                  1. b)  A családsegítő szolgálat feladatait a NISZI intézményvezetőjétől átrendezve 
                   Alapellátási  Központ Duna utcai telephelyéhez integrálva végzi. 
   

IV. A Képviselő-testület felkéri a Napsugár Integrált szociális Intézmény vezetőjét 
hogy, a 2014. szeptember havi ülésre a III. pont szerinti döntésnek megfelelően 
készítse elő a NISZI alapító okiratának, SZMSZ-ének, szakmai programjának 
módosítását tartalmazó okiratokat. 

 
V. A 2014. szeptember havi ülésre be kell szerezni a szakmai szervek szakvéleményét 

is.  
 
VI. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Társulás megszüntetését 

követően a gyermekjóléti szolgáltatás területén szakmai segítséget nyújt Bölcske 
és Madocsa településeknek, amennyiben azt a Képviselő-testületek igénylik.  

 
A határozat egyes pontjait külön-külön szavaztatta meg. 
Szavazott: 8 fő. 
Mindegyik pont 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett került elfogadásra.  
Az alábbi döntés született: 
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112/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás megszüntetése tárgyában készült előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

VII. Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2013. június 28-án kelt, és 2013. július 01-
től hatályos társulási megállapodással alapított Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulást 2014. december 31-i időponttal történő megszüntetését 
határozza el, a társulási Tanács tagjaival történt előzetes egyeztetésre figyelemmel. 

 
VIII. A Képviselő-testület javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2013. 11. 12. számú 

alapító okirattal alapított „Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti szolgálat” 
költségvetési szervet, intézményt 2014. december 31-el szüntesse meg. 

 
IX. 1.a) Dunaföldvár Város Önkormányzata a „ Gyermekjóléti Szolgálat” feladatait 

2015. január 01-től intézménye, a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 
költségvetési szerv Alapellátási Központ Duna utca 13. sz. alatti telephelyéhez 
integrálva végzi az alábbi szervezeti  keretek között:  

 
Alapellátási 
Központ 
NISZI 
Duna utcai 
telephelyére 
tervezett 
2015.01-
01.-től 

 
vezető 

Nappali 
ellátás 

Házi segít- 
ségnyújtás. 

Szociális 
étkeztetés 

Gyermekjó- 
léti szolgál- 
tatás 

Családsegí- 
tő szolgál- 
tatás 

 
Takarítónő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
3 fő 

 
1 fő 

 
2 fő 

Családgon- 
dozó 

1,5 fő 
családgondozó 
és 0,5 fő 
szociális 
segítő (2 fő) 
 

 
 

0,5 fő 

 
 
                  1. b)  A családsegítő szolgálat feladatait a NISZI intézményvezetőjétől átrendezve 
                   Alapellátási  Központ Duna utcai telephelyéhez integrálva végzi. 
   

X. A Képviselő-testület felkéri a Napsugár Integrált szociális Intézmény vezetőjét 
hogy, a 2014. szeptember havi ülésre a III. pont szerinti döntésnek megfelelően 
készítse elő a NISZI alapító okiratának, SZMSZ-ének, szakmai programjának 
módosítását tartalmazó okiratokat. 

 
XI. A 2014. szeptember havi ülésre be kell szerezni a szakmai szervek szakvéleményét 

is.  
 
XII. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Társulás megszüntetését 

követően a gyermekjóléti szolgáltatás területén szakmai segítséget nyújt Bölcske 
és Madocsa településeknek, amennyiben azt a Képviselő-testületek igénylik.  

 
Határidő: folyamatos, 2014. szeptember havi testületi ülés 

A határozati javaslat I. és II. pontjának esetén a Társulás értesítésére:  
2014. május 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
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8. D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
         Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 
         Tárgyalta: Oktatási-Szociális Bizottság 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Részletesen ismertette 
az előterjesztést.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyező: Tájékoztatásul elmondta, ez anyag vonatkozásában 
is megérkezett a törvényességi észrevétel, de arról az előterjesztés a következő ülés 
napirendjére kerül majd.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztett 
határozati javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

113/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi 
Óvoda és Bölcsőde  alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
 
 

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde  
Alapító okiratát 

14. számú módosító okirattal  
 
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa  Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) felhatalmazása alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése,  az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:  
 
A/ Az alapító okirat módosítása:  
 

I. Az alapító okirat 1. a) pontja az alábbira változik: 
 

1. a) Az intézmény neve és székhelye 
 

Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
OM azonosító: 201948   
Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.  
   

II. a) Az alapító okirat korábbi 2. pontja törlésre kerül. A 2. pontba összevonásra kerül 
korábbi 11. pont a „Tagintézmények és telephelyek” és a 12. 4. „Bölcsődei, óvodai 
csoportok száma tagintézményenként” következők szerint. „Tagintézmények, telephelyek, 
maximális gyermeklétszám”:  
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2.  Tagintézmények, telephelyek, maximális gyermeklétszám: 

 
2. a) Tagintézmények              
D-B-M  Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
Bölcsőde Tagintézménye:    
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 19-23/B. 
Férőhelyek száma: 28 fő 
Indítható csoport: 2 csoport       
 
D-B-M  Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
Eszterlánc Óvoda Tagintézménye:                        
                                   7020  Dunaföldvár, Jókai u. 7.   
              7020 Dunaföldvár, József tér 8.    

            7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7.    
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19-23/B. 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  310 fő. 
Nevelési évenként indítható:  11 csoport  
 

Dunaföldvár, Jókai u. 7.   110 
Dunaföldvár, József tér 9.   85 
Dunaföldvár, Iskola u. 7.   85 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19/23/B 30 
Összesen 310 

 
  

D-B-M  Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
 Mesevár Óvoda Tagintézménye: 
7025  Bölcske, Paksi u. 21.    

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 145 fő.      
Nevelési évenként indítható: 5 csoport 

                                                                                                                                       
D-B-M  Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
Kölyökkuckó Óvoda Tagintézménye:    
7026 Madocsa, Paksi u. 19.                    

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 80 fő.                                            
Nevelési évenként indítható:  3 csoport 
   
2. b) Telephelyek: 
Gazdasági szervezet: 

 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. 

 

Konyha: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19-23/A.  

 

Sportcsarnok: 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 4. Helyrajzi szám: 1079/2. 

 

Tábor: 7020 Dunaföldvár, Helyrajzi szám: 169/1. 

 
 

II b)  A Tagintézményeknél változott: 
 
        D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
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         Eszterlánc Óvoda Tagintézményénél: 
  7020 Dunaföldvár, József tér 8. (korábbi: József tér 9. volt) 
 

 A korábbi Bölcskei Óvodai Tagintézménynél: 
-  tagintézménye neve és a felvehető maximális gyermeklétszám és nevelési évenkénti 
indítandó csoport száma: 

 
 Mesevár Óvoda Tagintézménye: 
7025  Bölcske, Paksi u. 21.    

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 145 fő.      
Nevelési évenként indítható: 5 csoport 

 
      II. c)  

 Új telephelyként került be: 
 

Konyha: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19-23/A.  

 

Sportcsarnok: 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 4.  

 

Tábor 7020 Dunaföldvár, Helyrajzi szám: 169/1. 

 
III. Az alapító okirat 3. pontja „Az intézmény jogszabályban meghatározott 

közfeladata” a) és b) pontja az alábbira módosult: 
  
  

3. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelés, mely magában foglalja 
az óvodai nevelést. 
 
a) Szakmai alaptevékenysége: 
Ellátja 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelését és az óvodai étkeztetést. 
 
 
Államháztartási szakágazati besorolása:  851020 – Óvodai nevelés  

 

b) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
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104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
  
 
 
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése (szövege változott): 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol e törvény 5. § (1) bekezdése a) 
pontjában meghatározottak szerinti óvodai nevelés folyik. 
 Az óvodai nevelés keretében végzik a 4. § 13. pontja alapján a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
a) pontja különleges bánásmódot igénylő gyermekek és  a b) pont szerint a  gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai fejlesztő program alapján történő segítését.  
 
A szakértői bizottság vélemény alapján a köznevelési törvény 4. § 25. pontja szerint a különleges 
bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési  zavarral: súlyos  
 
tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral - ) integrált nevelését, valamint a sajátos nevelési igényű 
gyermekek tanulási zavar kialakulásának prevencióját.  
A bölcsődei önként vállalat feladatként ellátja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
szakszerű napközbeni ellátása, gondozása, nevelése, testi és pszichés szükségletek kielégítése, 
fejlődésük és fejlesztésük elősegítése; a korai fejlesztés és gondozás módszereinek, eszközeinek 
alkalmazásával az eltérő nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása; időszakos gyermekfelügyelet, 
játszócsoport indítása. 

      
IV. Az alapító okirat korábbi 12.3. pontja „Az intézmény további tevékenysége” az alapító 
okirat 3. c) pontjába került az alábbiak szerint: 
 
Biztosítja a nevelési-oktatási  intézmények élelmezési tevékenységének ellátását az alábbiak szerint: 

 1.  Konyhát tart fenn: 
a) biztosítja az  óvodai,  az általános iskolai, a gimnáziumi és szakiskolai 

gyermekek/tanulók étkeztetését a vonatkozó jogszabályok alapján,  a kötelezően ott 
étkező felnőttek, a     munkahelyi vendéglátás területén a pedagógus étkezők 
étkeztetését a fenntartó megrendelése alapján, 

b) étkezést biztosít a nyári táborok számára a fenntartó megrendelése esetén, 
c) további szabad kapacitás esetén más intézmények részére étkezési szolgáltatást  

végezhet a teljes rezsi költség megtérítése esetén. 
 

2. Biztosítja a  közös igazgatású köznevelési intézmény tagintézményei épületeinek 
működtetését üzemeltetését és karbantartását (saját szakmunkásaival Dunaföldváron, a 
helyi önkormányzat szakembereivel Bölcskén, Madocsán), továbbá Dunaföldváron a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadott köznevelési intézmények épületeinek 
működtetését, üzemeltetését és karbantartását. 

 
V.  Az alapító okirat 4. pontja „ Működési kör”  kiegészült:  „4. Illetékessége, működési kör” a 
következő mondattal: 
 
Bölcsődére vonatkozóan:  Dunaföldváron Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa településekre és 
Dunaföldvár vonzáskörzetére (Tolna, Fejér, Bács-Kiskun megye) kiterjedően. 

VI.  Az alapító okirat korábbi 12.2. pontja „Az intézmény önkormányzati feladatként ellátandó óvodai 

alaptevékenysége”, 7. pontja „Az intézmény gazdálkodási besorolása”, a 8. pontja „Az intézmény 

felügyeleti szerve,  a 15. pontja „Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai”  törlésre 

kerültek. 
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VII. Az alapító okirat 5. pontja „Az intézmény alapítója” a következőre változik:  

 

5. Az  intézmény alapítója 
 

Az alapítás dátuma: 
2008. július 01. 
 

Az alapítók és az alapítói jogkör gyakorlói:     
Dunaföldvár Város Önkormányzata. 
Címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 
Bölcske Község Önkormányzata  
Címe: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos utca 5. 
Madocsa Község Önkormányzata 
Címe: 7026 Fő utca 24. 

 

VIII.   Az alapító okirat korábbi 9. pontja „Az intézmény igazgatójának megbízási rendje” az alapító 

okirat 7. pontjába került „Az intézmény vezetőjének megbízási rendje” címen. 

IX.  Az alapító okirat korábbi 10. pontja „Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony megjelölése” változatlan szöveggel az alapító okirat 8. pontjába került. 

 

X. Az alapító okirat 9. pontjába  „Az intézmény típusa” került a következő szöveggel: 

 

 Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 
 
XI. Az alapító okirat korábbi 13. pontja „Az intézmény vezetése és képviselete” az alapító okirat 
10. pontjába került változtatás nélkül. 
 
XII. Az alapító okirat korábbi 14. pontja „Az intézmény vagyona” az alapító okirat 11. pontjába 
került a következők szerint:  
 

11.  A feladatellátást szolgáló vagyon 
 

Az intézmény rendelkezésre álló ingatlan vagyont: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi 
Óvoda és Bölcsőde (Székhely: 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. Hrsz.: 1081.; Konyha:  Kossuth 
Lajos utca 19/23/A. Hrsz.: 1324/1.; Sportcsarnok: Jókai utca 4. Hrsz.: 1079/2,; Tábor: Hrsz.: 169/1.),   
Bölcsőde Tagintézménye (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 19/23B Hrsz.: 1324/1;), 
dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Tagintézménye (7020 Dunaföldvár,  Jókai utca 7. Hrsz.: 1068/1; 
József tér 8. Hrsz.: 1471/6; ,Iskola utca 7. Hrsz.: 3095;   Kossuth Lajos utca 19-23/B. Hrsz.: 1324/1), 
Mesevár Óvoda Tagintézménye, (7025 Bölcske, Paksi utca 21. Hrsz.: 928.) Kölyökkuckó Óvoda 
Tagintézménye (7026 Madocsa, Paksi utca 19. Hrsz.: 333.) Dunaföldvár (Dunaföldvár, Béke tér 13. 
Hrsz.:1338/3), valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközöket a feladatainak 
eredményes ellátás érdekében használhatja. 
A vagyon felett a többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény alapítói, Dunaföldvár, Bölcske, 
Madocsa önkormányzatai rendelkeznek. 
 
XIII. Az alapító okirat 12. pontjába „”Az  intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai” 
került az alábbi szöveggel: 
 
A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységeit az intézményen belül működő   gazdasági 
szervezet látja el. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokból adódó feladatokat 
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(kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés) a vonatkozó hatályos jogszabályok, 
illetve az ezeken alapuló intézményi szabályzatok szerint kell elvégezni. 
 
Záradék 
 
A  2013. június 8-án kelt alapító okirat jelen okirattal nem módosított részei változatlan tartalommal 
továbbra is hatályba maradnak,  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2014. 
július 1-től lép hatályba. 
 
A módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás - Mikrotérségi Társulási Tanácsa   /2014. (V..) TT. 
határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (V..)  KT. 
határozatával, Bölcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (V. .) önkormányzati 
határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   /2014. (V. .) önkormányzati 
határozatával hagyta jóvá, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

9. D-B-M Óvodáiban indítható  csoportok számának meghatározása a 2014/2015. 
nevelési évre, valamint a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése 

         Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 
         Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Oktatási-Szociális Bizottság 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő, az Oktatási-Szociális Bizottság elnöke: Ismertette az 
előterjesztés és a bizottság álláspontját, miszerint elfogadásra javasolja a bizottság a 
Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

114/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta a Dunaföldvár - Bölcske-
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2014. szeptember 1-től induló csoportjai számának 
meghatározásáról szóló előterjesztést. 
Az alábbiak szerint engedélyezi a 2014/2015. tanévben indítandó bölcsődei, óvodai csoportokat és a 
maximális csoportlétszámtól való eltérést:  
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Dunaföldvár 
Bölcsőde Tagintézmény: 
                                                         Csoport                              Várható létszám 
                                                         2 csoport                                     26 fő 
 
                                                             1 csoport létszáma átlagosan 14 fő 

Csoport Várható létszám 
1. csoport 14 fő 
2. csoport 12 fő 

  
 
Eszterlánc Óvoda Tagintézmény                                                                        
Csoport: 11   Várható létszám: 266  fő  Várható létszám+SNI: 266 fő + 5 
SNI = 271 fő 
 
                                      
Telephely Csoport Várható létszám +SNI Várható létszám + SNI 

– maximálistól % -os 
eltérés 

Jókai u. 4 csoport 97 fő + 1 SNI 98  fő 
          1. csoport 23 fő - 23 fő 
 2. csoport 24 fő 1 SNI 25 fő 
 3. csoport 26 fő - 26 fő   ----  4 %  
 4. csoport 24 - 24 fő 

József tér 3 csoport 66 fő + 2 SNI 68 fő 
 1. csoport 21 fő  21 fő 
 2. csoport 22 fő + 1 SNI 23 fő 
 3. csoport 23 fő + 1 SNI 24 fő 

Iskola u. 3 csoport 78 fő + 2 SNI 80  fő 
 1. csoport 26 fő -            26 fő  ----   4 %  
 2. csoport 26 fő - 26 fő  ----    4 %  
 3. csoport 26 fő +2 SNI   28 fő  ----  12 % 
     

Kossuth L. u. 
19/-23/B 

1 csoport 25 fő - 25 fő 

 vegyes csoport 25 fő - 25 fő 
     

 
 
Bölcskei  Óvoda Tagintézmény:   
 Óvoda     
                    
 Csoport:  5 csoport               Várható létszám:  115 fő                             Várható létszám+SNI:  115 
fő+ 2SNI= 117 fő  
 
 

Csoport Várható létszám + SNI  Várható létszám + SNI 
1. csoport 25 fő - 25 fő 
2. csoport 25 fő - 25 fő 
3. csoport 25 fő 1 SNI 26 fő --- 4% 
4. csoport 23 fő 1 SNI 24 fő 
5. csoport 17fő - 17 fő 
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Madocsa                            
 Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény    
     
Csoport: 3 csoport     Várható létszám:  48 fő   
        
 

Csoport Várható létszám + SNI Várható létszám + SNI 
1. csoport 17 fő - 17 fő 
2. csoport 17 fő - 17 fő 
3. csoport 14 fő - 14 fő 

 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester           
              Horváthné Támer Ilona igazgató 
  
Szünet volt.  
 

10. Dunavecsei Református Egyházközség fenntartásában működő Bella István 
Gimnázium, Általános és Szakképző iskola helyiség bérbevételi kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi bizottság  

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette a kérelmet. A bizottság 
véleménye az, hogy az önkormányzatnak több üres  oktatási intézménye is van, mely 
használható erre a célra. Ezután érkezett meg az intézmény új kérelme.  
 
Széles János és Jákli Viktor kimentek az ülésteremből, jelen van 5 fő képviselő és a 
polgármester. 
 
Tóth István képviselő: Mi van akkor, ha az idők folyamán szükségünk lesz az épületre?  
 
Horváth Zsolt polgármester: Jogos a felvetés. A bérleti szerződést visszahozzák a 
Képviselő-testület elé.  
 
Horváth Zsolt polgármester indítványozta és megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot: 
„Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavecsei Református 
Egyházközség fenntartásában működő DRK BELLA István Gimnázium, Általános és 
Szakképző Iskola (6087 Dunavecse Zrínyi u. 8. képviseli:Ablonczy Gábor lelkipásztor és 
Hernáth László gondnok) kérelmére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló 1068/3. 
hrsz-ú Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlant (a Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal által tervtár és irattár céljából használt épületrész kivételével) 5 év határozott időre 
iskola működtetése céljából. 
A bérleti jogviszony kezdete 2014. augusztus 15.-e.  
A bérleti díj: 80.000.- FT/ hó+ Áfa. 
A bérlemény működtetésével kapcsolatos közműköltségeket a bérleti díjjal együtt tárgyhó 15. 
napjáig a bérlő a bérbeadó számlája alapján havonta köteles megfizetni. 
A bérlő a bérleményen saját költségére elvégzendő beruházásokat, felújításokat, és 
átalakításokat előzetesen írásban köteles egyeztetni a Bérbeadóval. 
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A bérleti szerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt 
polgármestert.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

115/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavecsei Református 
Egyházközség fenntartásában működő DRK BELLA István Gimnázium, Általános és 
Szakképző Iskola (6087 Dunavecse Zrínyi u. 8. képviseli:Ablonczy Gábor lelkipásztor és 
Hernáth László gondnok) kérelmére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló 1068/3. 
hrsz-ú Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlant (a Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal által tervtár és irattár céljából használt épületrész kivételével) 5 év határozott időre 
iskola működtetése céljából. 
A bérleti jogviszony kezdete 2014. augusztus 15.-e.  
A bérleti díj: 80.000.- FT/ hó+ Áfa. 
A bérlemény működtetésével kapcsolatos közműköltségeket a bérleti díjjal együtt tárgyhó 15. 
napjáig a bérlő a bérbeadó számlája alapján havonta köteles megfizetni. 
A bérlő a bérleményen saját költségére elvégzendő beruházásokat, felújításokat, és 
átalakításokat előzetesen írásban köteles egyeztetni a Bérbeadóval. 
 
A bérleti szerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert. 
 
Határidő: 2014.06.20. a szerződés megkötésére  
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
 
Visszajött az ülésre Jákli Viktor képviselő, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
 

11. Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és 100 e forint működési célú támogatás nyújtását javasolta.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatot.  
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:  

116/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t  

Dunaföldvár Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy döntött, hogy   az 
államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre 
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nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  a 
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére   100.000.- Ft összegű vissza nem 
térítendő   működési   támogatást  nyújt a  nemzetiségi napi rendezvényének megtartásához. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Határidő:Dunaföldvári  Roma Nemzetiségi Önkormányzat értesítésére 2014. június 02.  
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
 
 

12. Javaslat a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő 
felajánlása miatti költségvetési előirányzat módosítására  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést és megszavaztatta a határozati 
javaslatot.  
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

117/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Jákli Viktor írásbeli   
bejelentését a  tiszteletdíja felajánlásáról. 
A képviselő-testület a képviselő összesen   265 062,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az 
alábbi civil szervezet támogatására használja fel: 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ 265 062,- 
 Összesen: 265 062,- 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2014.06.30. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 

13. Pincék, üregek veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási területén 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen 
szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását.  
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: E bizottság szintén elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

118/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést a „Pincék, üregek 
veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási területén” tárgyában és úgy döntött, 
hogy Dunaföldvár közigazgatási területén a pincék, üregek veszély-elhárítási munkáira 
keretszerződést köt a Habbeton Kft.-vel (3300, Eger, Vasút u. 8.), 2015. május 31.-ig. 
 
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a keretszerződés aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

14. Szent Flórián tér burkolat kiépítése és kézilabdapálya csapadékvíz elvezetése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztett anyagot.  
A bizottság a határozati javaslatok „A”  pontjait javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra 
javasolja határozati javaslatok „A”  pontjait  elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyező: Hozzátette, ezzel megoldódna az a probléma a 
betegek parkolási  problémája. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Nem esik közbeszerzés alá ez a beruházás?  
Ha nem kapja meg a hitelfelvétel lehetőségét az önkormányzat a kormánytól és ha minden 
pénzt elköltünk, akkor az utak építésére nem marad pénzünk. Utat építeni csak saját forrásból 
tudunk, hiszen pályázat nem lesz rá az elkövetkezendő években. Lesz viszont uniós pályázat, 
aminek önerejére kormányhatározat nélkül lehet majd hitelt felvenni.  
Szíve szerint várna ezekkel a beruházásokkal. Területeket burkolni kevesebb összeggel is 
lehet, sokfelé ráférne a városban a szépítgetés.  
Mi van a hitelfelvételi kérelmünk jóváhagyásával? 
 
Horváth Zsolt polgármester: Első kérdésre válaszolva elmondta, a pályázatok 
meghívásosak, be is kértük az árajánlatokat. 
A hitelfelvétellel kapcsolatban elmondta, mindenünk rendben van, felterjesztettünk mindent, 
már csak a kormányhatározatot várjuk, amelyre június vége felé számíthatunk.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő a választ elfogadta.  
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Visszajött az ülésre Széles János képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Horváth Zsolt polgármester a határozati javaslatok „A” 
változatát szavaztatta meg. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:  
 

119/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a 
2014. évi költségvetésben biztosított – összesen bruttó 10.000 eFt - pénzügyi keret 
felhasználását és még biztosít 2.963 eFt-ot a Szent Flórián tér burkolatépítés illetve 
csapadékvíz elvezetés I. ütemére.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására a legkedvezőbb 
ajánlattevővel: SPR TERRA 2006 Kft. (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.). 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2014. július 31. 
 
És 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

120/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a 
2014. évi költségvetésben biztosított pénzügyi keret felhasználását 13.884 eFt összeg erejéig a 
Magyar László Gimnázium udvarán található kézilabda pálya felújítására és a csapadékvíz 
elvezetésére (a legszükségesebb munkák elvégzésére). 

 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására a legkedvezőbb 
ajánlattevővel: GMZ TERV Kft.(7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.). 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2014. augusztus 15. 
 
 
 

15. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) módosítása – 2014/II. 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertette az előterjesztést. A 
bizottsági ülésen felvetődött a kérdés:A helyi építési szabvány módosítása a  Barota pusztán 
élők ingatlanai esetében jelent-e valamilyen hátrányt, kedvezőtlen változtatást? A műszak 
iroda vezetője tájékoztatott bennünket, hogy nem érinti hátrányosan az ott élőket.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pannónia Ethanol Zrt. 
(1051, Budapest, Zrínyi u. 16. I/1) kérelmére a dunaföldvári 0607/1, 0583/1, 0583/14, 
0583/12, 0583/11, 0583/10, 0584/1, 0584/2 hrsz. –ú ingatlanokat érintő településrendezési 
terv módosítására vonatkozó eljárást megindítja - a lehatárolt területet a jelenlegi G-mg és 
Ma-sz övezetekről Gip övezetbe történő átsorolása tárgyában.  
A bemutatott telepítési tanulmánytervet a Képviselő- testület elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a B& H Régió Bt-vel (7624, Pécs, Attila u. 19.) kötendő 
szerződés aláírására.  
Az eljárás során felmerülő mindennemű költség, valamint a beruházás során szükséges 
infrastruktúra fejlesztések költségei a Pannónia Ethanol Zrt.-t (1051, Budapest, Zrínyi u. 
16.I/1) terhelik.  
 
2./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete – hivatkozva a 129/2013 (V.28.) KT számú 
„partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló határozatára, az alábbi döntést hozza: 
  
 A „Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása - 2014/II.” tárgyú tervezési 
munka egyeztetési (jóváhagyási) eljárásába eseti jelleggel az alábbi szervezeteket be kell 
vonni: 
- Pannónia Ethanol Zrt. (1051, Budapest, Zrínyi u. 16. I/1)  
A fenti - eseti jelleggel – bevont szervezetek javaslatainak, észrevételeinek, véleményeinek 
dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indoklása, azok 
dokumentálása és nyilvántartása a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 129/2013 (V.28.) KT számú határozatának figyelembe 
vételével történik. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: a szerződés megkötésére 2014. június 15.  
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16. Dunaföldváron a Vermek sora és a Szent Lőrinc utca kereszteződésénél (2868 
hrsz.) közterületen ismeretlen eredetű üreg leszakadása az aszfaltburkolatú közút 
alatt – vis maior támogatás igénylése 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan javasolja 
elfogadni a határozat tervezetet.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

122/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Vermek sora és a Szent Lőrinc utca 
kereszteződésénél (2868 hrsz.) közterületen, ismeretlen eredetű üreg leszakadása az 
aszfaltburkolatú közút alatt 
 

A káresemény forrásösszetétele: 

       adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 2.888.469,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 6.739.761,- Ft 70 

Forrás összesen 9.628.230,- Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 9.628.230,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
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- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő 

rész aláhúzandó). 

 

- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

- A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III.10.) KT. 
számú rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

- A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
Széles János képviselő: Igaz, hogy megszavazta, de megjegyezte, mi volt ebben, hogy 10 
millió forintba kerül, aranyat tettünk bele? Hova megy el az adófizetők pénze? 
 
Horváth Zsolt polgármester: Benne vannak a feltárási, a tervezési és a helyreállítási 
munkálatok. Szakfelügyeleti díjak is vannak.  
 
 

17. Dunaföldvár, Reiter köz  és Tamás István u. forgalmi problémái 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
Tárgyalta: Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési B. 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Tóth István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Volt már e témában próbálkozásunk, 
egy területet eladtunk egy vállalkozónak, aki akkor még a telephelyét nem tudta máshogy 
megközelíteni, mint egy szolgalmi úton. E vállalkozó átadott egy területet a GOF-nak, hogy 
ezt a szolgalmi utat a magáénak tekinthesse. Ígéret volt arra, hogy a GOF ki fog ezen a 
területen alakítani kamion parkolókat és ez a parkolási probléma megszűnik.  
Úgy látszik még semmi  nem történt, a lakossági panaszok fennállnak.  
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Tumultus van, sokszor hétvégére is itt hagyják az autókat. Problémás a Reiter köz és a B. 
Kertek köze is.  
Az Ügyrendi Bizottság úgy döntött, vizsgáljuk felül a szerződést. Addig is tartassuk be a 
jelenlegi forgalmi rendet.  
Ha a GOF 6 járművet el tud helyezni a tulajdonukban lévő ingatlanon, záros határidőn belül 
hívjuk fel őket, hogy oldják meg. 
A lakosok és az ott közlekedők panaszai jogosak.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen egyhangú 
szavazattal javasolja, hogy a malom építtessen meg saját területén 4 db, közterületen 2 db. 
parkolót. Amennyiben ezek nem elegendőek, használják a városközponton kívüli 
kamionparkolókat. Telefonos hívással hívják be az árut hozó kamionokat.  
Kérte még a bizottság, hogy  a polgármester tárgyaljon az ügyben, hogy a helyi gazdák 
aratáskor előnyt élvezzenek és őket előbb hívják be a malomba.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ennek a hétnek a végéig 2 db betongyám le lesz letéve, hogy 
ne tudjanak a kaminonok parkolni. 4 kamiont a GOF fog parkoltatni és vállalták, hogy az 
utcában még 2 kamion befogadására  alkalmas  parkolóhelyet biztosítanak. Reméljük, hogy 
ezt mindenki el fogja fogadni.  
 
Széles János képviselő: Indítványozta, hogy helyezzenek ki megállni tilos táblát   a 7,5 
tonnás gépjárművek részére. Ettől kezdve a malom megoldja, hogy hogyan parkolnak.  
 
Jákli Viktor képviselő: Szabjunk határidőt ezeknek a tárgyalásos megoldásoknak, mert ha 
aratás előtt felborítjuk a forgalmi rendet, nem tudják majd beszállítani a búzát a malomba.  
Alakítsák ki a parkolóhelyeket.  
 
Széles János képviselő: Még aratás előtt kellene lefixálni, kinek hol a helye! 
 
Horváth Zsolt polgármester: Hozzátette, nem lehet a malmot forgalomkorlátozással teljesen 
ellehetetleníteni! 
 
Összefoglalta az elhangzott javaslatokat és alábbi határozat elfogadását indítványozta:  
 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Tamás István 
utca nyugati oldali szakaszán, a Reiter köz északi oldalán a Tamás István utcától a 4111 hrsz-
ú (Dunaföldvár, Reiter köz 20.) ingatlan telekhatáráig terjedő szakaszán valamint a Reiter köz 
déli oldalán a 4129 hrsz-ú ingatlan (Dunaföldvár, Reiter köz 9.) nyugati határától a 4135/4 
hrsz-ú (Dunaföldvár, Reiter köz 7/B.) ingatlan telekhatáráig terjedő szakaszán megállni tilos 
tábla kihelyezését rendeli el, 2014. június 15. napjától. 
 
2./  
a.) A Képviselő-testület a GOF Hungary Kft. által bonyolított terménybeszállítások 
közlekedésbiztonsági megfelelősége érdekében felkéri a társaságot, hogy a cég saját területén 
építsen meg 4 db, közterületen 2 db, nehézgépjárművek parkolására alkalmas parkolót 2014. 
december 31-ig. 
 
b.) Amennyiben az a.) pont szerinti parkolók nem épülnek meg, úgy az önkormányzat a 
közterület használatáról szóló rendelete, valamint a közúti közlekedésre vonatkozó 
jogszabályok betartását fokozottan ellenőrizni fogja. 
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Határidő: a határozat közlésére 2014. június 7. 
                  a tábla kihelyezésére 2014. június 15.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 A határozati javaslat 1./ és 2./ pontját külön-külön szavaztatta meg. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület az. 1./ pontot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A Képviselő-testület a 2./ pontot 5 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Az alábbi döntés született:  

123/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Tamás István 
utca nyugati oldali szakaszán, a Reiter köz északi oldalán a Tamás István utcától a 4111 hrsz-
ú (Dunaföldvár, Reiter köz 20.) ingatlan telekhatáráig terjedő szakaszán valamint a Reiter köz 
déli oldalán a 4129 hrsz-ú ingatlan (Dunaföldvár, Reiter köz 9.) nyugati határától a 4135/4 
hrsz-ú (Dunaföldvár, Reiter köz 7/B.) ingatlan telekhatáráig terjedő szakaszán megállni tilos 
tábla kihelyezését rendeli el, 2014. június 15. napjától. 
 
2./  
a.) A Képviselő-testület a GOF Hungary Kft. által bonyolított terménybeszállítások 
közlekedésbiztonsági megfelelősége érdekében felkéri a társaságot, hogy a cég saját területén 
építsen meg 4 db, közterületen 2 db, nehézgépjárművek parkolására alkalmas parkolót 2014. 
december 31-ig. 
 
b.) Amennyiben az a.) pont szerinti parkolók nem épülnek meg, úgy az önkormányzat a 
közterület használatáról szóló rendelete, valamint a közúti közlekedésre vonatkozó 
jogszabályok betartását fokozottan ellenőrizni fogja. 
 
Határidő: a határozat közlésére 2014. június 7. 
                  a tábla kihelyezésére 2014. június 15.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 

18. A dunaföldvári mezőőri szolgálat létszámbővítési lehetőségének megvitatása 
         Előadó: Horváth Zsolt  polgármester 
         Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Mezőgazdasági Bizottság 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Jákli Viktor képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság értékelte az elé tett 
javaslatokat, melyekkel szemben „c” változattal állt elő, miszerint nem egy, hanem két fővel 
bővítsék  a mezőőrség létszámát 2014. szeptember 1-jétől. Az önkormányzat a  7 mezőőr bér 
és dologi kiadásainak a mezőőri járulék összegével és az állami támogatással nem fedezett 
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kiadásait 2015-től is biztosítja, továbbá garantálja, hogy a gazdák által fizetendő mezőőri 
hozzájárulás összege az állami támogatás esetleges megszűnése esetén sem változik.  
 
Jákli János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a témát. Nem 
hozott döntést, mivel egyik változat sem kapott többségi szavazatot.  
 
Takács Zoltán képviselő: Azt ne gondolja senki, hogy a mezőőri járulék támogatási összeget 
azért emelte meg az állam, hogy most azt megszüntesse. Hallott olyan vállalkozókról, akiknek 
olyan aggályaik vannak, ha megszűnik a támogatás, akkor nekik többet kell fizetni. 
 
Széles János képviselő: A mezőőrség fenntartása létszükség, e nélkül a külterületek nem 
tudnak élni. Sok a lopás. Olyan szervezet kell, akinek joga van igazoltatni, esetleg bilincselni 
is. E szervezet fenntartásához az állam mellett igenis az önkormányzatnak is hozzá kell tennie 
a részét. A 2  fő mezőőri létszámbővítést támogatja.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: a közterület felügyeletünk ezzel az egy fővel kevés. Ha 
megerősítik a mezőőri szolgálatot van arra lehetőség, hogy a mezőőrök besegítsenek a 
munkájába?  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Nincs, a kettőt nem lehet keverni.  
 
Horváth Zsolt polgármester először a „C” változatot, a Mezőgazdasági Bizottság javaslatát  
szavaztatta meg, miszerint 2 fővel emelkedjen 2014. október 01-től a mezőőrség létszáma. 
 
Szavazott: 7 fő. 
 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás (1 fő nem szavazott) 
 
Horváth Zsolt polgármester, ezután az előterjesztés szerinti „B” változatról szavaztatta a 
képviselőket. 
 
Szavazott:  3 fő. 
A szavazás eredménye: 2 igen, 1 nem szavazat (5 fő nem szavazott) 
 
Majd Horváth Zsolt polgármester az előterjesztés szerinti „A” változatot szavaztatta meg. 
 
Szavazott: 6 fő. 
A szavazás eredménye: 1 igen, 2 nem szavazat, 3 tartózkodás (2 fő nem szavazott) 
 
Horváth Zsolt polgármester megállapította, hogy egyik megszavaztatott határozati javaslat 
sem kapott többségi szavazatot, így döntés az ügyben nem született, a mezőőrség létszámának 
bővítésére nincs lehetőség.  
 
Jákli Viktor képviselő: Ha ez így maradna, akkor megfontolásra ajánlja, hogy a Képviselő-
testület gondolkodjon a mezőőri díj csökkentéséről. Most az állami támogatás 
megemelkedésével plusz pénz marad, ezért kérjük a mezőőri járulék 50 %-os csökkentését.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Miből javasolja a csökkentést a képviselő úr? 
 
Takács Zoltán képviselő: A 80 %-os emelésből állami támogatásból. 
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Széles János képviselő: Minden adóköteles ingatlan után fizetendő kommunális adó 50 %-át 
engedjük el.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ez az önkormányzat  számára  kb. 4.035 e  millió forint kiesést 
jelentene. 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Elmondta, a stabilitási   törvény szerint  nem 
működik az, hogy év közben gondolunk egyet és módosítjuk az adórendeletünket.  
Költségvetésünk van, amiben mindent be kell mutatni.  Hitelfelvételi kérelmünk van bent, 
egyetlen egy számunk tért el 1 millió 200 e  forinttal, meg kellett indokolni, hogy miért tért el, 
és írjuk le mi az a bevétel, amit be tudunk mutatni annak a helyére.  
Az adórendeletünk módosításával a testületi döntés alapján jövünk novemberben.  
Ha valamit szeretne módosítani a Képviselő-testület a felmerült témában, akkor azt elő kell 
készíteni és az előterjesztést napirendre tűzni.  
 
Jákli Viktor képviselő: Azt mondta, tegye megfontolás tárgyává a polgármester és a jegyző a 
javaslatait és a következő ülésre készítse elő.  
Nem kellene ezt a 80 %-ot, amit adott az állam, az önkormányzatnak lenyelnie.  
 
Takács Zoltán képviselő: Ő is azt javasolja, hogy csökkentsük le,  amint az törvényileg 
lehet, felére a mezőőri járulékot. A támogatási összeg a duplája lett, a Képviselő-testület nem 
szavazta meg a mezőőri létszám bővítését. Kedvezzünk a gazdáknak.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Ragaszkodik a számokhoz. A kiinduló pont alá 
megyünk, tehát 0,75 %-ra akarja a Testület csökkenteni.  
Az félrevezető kijelentés, hogy az önkormányzat lenyeli a pénzt. Nem nyeli le. Nem az összes 
mezőőri költség 80 %-át kaptuk meg, hanem az állami támogatás emelkedett 80 %-kal.  
1,6 e forintot teszünk hozzá akkor, ha nincs az emelés.  Ha van az emelés, akkor 1.200 e 
forintot. Ezek a tények.  
A Testület minőségi fejlesztésben nem akar gondolkodni?  Kizárólag mennyiségiben?  
 
Széles János képviselő: Azt nem szabad elfelejteni, hogy amikor megemeltük a mezőőri 
díjat, azt a célból tettük, hogy gépeket vásárolhassunk, hogy ne bérbe kelljen azokat venni. 
A köz javát akartuk szolgálni a 2 fő mezőőri létszámbővítéssel.  
 
Horváth Zsolt polgármester e napirend vitáját lezárta.  
 
 

19. Egyebek 
 

►Máltai Szeretetszolgálat részére működési támogatás megállapítása 
    Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos anyag nem volt.  
 
Jákli Viktor képviselő: Egy Dunaföldvárról elszármazott  Gyura Péter által gyűjtött 
segélyszállítmány Magyarországra történő szállításához kéri a Testület anyagi segítségét.  
A szállítmány fuvarköltsége 200 e forint volt. A szállítmány megérkezett Dunaföldvárra. 
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A Vöröskereszt, a Málta illetve Napsugár idősek otthona részesül ebből a 6 tonnányi segély 
szállítmányból. 
Kérte, támogassák a kérését.  
 
Takács Zoltán képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag 
javasolja a Képviselő-testületnek a  többek között  ruhaneműt, járókeretet, rokkant elektromos 
járművet tartalmazó szállítmány hazahozatala üzemanyagköltségére 200 e forint működési 
támogatás biztosítását.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatot.  
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

124/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli források 
átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásáról szóló 
29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  200.000.- Ft. összegű vissza nem 
térítendő  működési támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Területi 
Szervezete Pécsi Csoportja (7621 Pécs, Janus Pannonius u. 6.)   részére a Németországból 
érkező adomány hazaszállítási költségeinek fedezéséhez.  
 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
Határidő: a rendelet szerinti megállapodás megkötésére 2014. június 8. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
  
 
►„Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági Bűnmegelőzési Környezetvédelmi 
Önvédelmi Egyesület támogatási kérelme 
     Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
Széles János képviselő is ismertette a kérelmet. 
 
Horváth Zsolt polgármester a határozati javaslat „A” változatát szavaztatta meg. 
 
Szavazott: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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125/2014.(V.27.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvári 
Polgárőrség Egyesület fejlesztési célú visszatérítendő támogatásról szóló előterjesztést és úgy 
döntött, hogy: 
 
1./ A Képviselő-testület  - hivatkozással Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő –
testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről  és az önkormányzat által 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásáról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati 
rendeletére -2.948.940 Ft fejlesztési célú visszatérítendő  támogatás nyújt a Dunaföldvári 
Polgárőrség  Egyesület  részére a térfigyelő rendszer kiépítéséhez. 
 
2./ A visszatérítendő támogatás nyújtásának biztosítékaként : 
-  a Dunaföldvári Polgárőrség 2014 évi működési támogatása   
- A Dunaföldvári Polgárőrség Egyesülete az odaítélt fejlesztési célú  visszatérítendő 
önkormányzati  támogatás összegének átutalása előtt, a támogatást nyújtó MVH-tól szerezze 
be a hozzájárulást   ahhoz, hogy a 2.948.940 Ft-ot az MVH közvetlenül az egyesület 
számlavezetőjénél az egyesület nevére megnyitott elkülönített számlára utalja át és arra az 
önkormányzat javára  azonnali beszedési megbízást jegyeztessen be.   
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: Dunaföldvári Polgárőrség  Egyesület  értesítésére 2014. június  05 .  
 
 
 
►Széles János képviselő: Sok embert érintő probléma a belterületi ingatlanok kommunális 
adó kötelezettsége. Ha az ingatlantulajdonos bizonyítja, hogy termelő tevékenység folyik az 
ingatlanon, akkor mentesítést kérhet. 
Az igazolások beszerzése élményszámba menő dolog. Egyik szakhatóságnál 5.000.-  forintot, 
a másiknál szintén 5.000.- Ft-ot, a harmadik hatóságnál 4.000.-  vagy 5.000.- Ft-ot kell fizetni 
az igazolásokért, ami összesen 14.000.- Ft-ba kerül. Többe kerül, mint maga a kedvezmény. 
Az önkormányzat tudna valami kompromisszumos megoldást ennek megoldásához? Hadd ne 
kelljen ennyi hatósághoz mennie az érintettnek.  
Kérte, találjanak megoldást erre.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző:  Senkit sem áltat, de ezen a helyzeten az 
önkormányzat sem és a jegyző sem tud változtatni addig, amíg a jogalkotó, aki ezt a 
jogszabályt hozta, ezt meg nem módosítja. Neki azt javasolták, forduljunk közvetlenül a 
Kamara országos  szervéhez és jelezzük ezt a problémát. Ezt meg tudjuk tenni. Abban teljesen 
igaza van a képviselőnek, ha ez így marad, teljesen felesleges ez a jogalkotás, mivel többe 
kerül az igazolások beszerzése, mintha kifizetné az éves adóját az érintett. Erre megoldás 
nincs, a hatósági jogkört nem hozzánk telepítették, hanem a Kamarához, ezért mi ezzel nem 
tudunk mit kezdeni. A levelet meg tudjuk írni és jelezzük ezt a problémát.  
 
Széles János képviselő: Mondja meg neki a jegyző asszony, mit jelent az a fogalom, hogy 
„népi elégedetlenség”? 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző:  A szakmában ilyen kifejezést nem ismer.  
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Széles János képviselő: Népi elégedetlenség címszóval utcára is lehet vonulni, demonstrálni 
is lehet. Amikor az embereket olyan döntésekkel sújtják, ami nem életszerű, akkor 
Dunaföldvár lakói népi elégedetlenséggel kifejezhetik akaratukat.  
Amíg más települések megszüntették az ilyen adókat, mi adósarc formájában kivetettük, 
illetve hoztunk már olyan döntést, hogy majd jövőre nem lesz.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző:  Népi kezdeményezésre vonatkozó szabályt  az 
SZMSZ-ünk tartalmaz. 
 
Takács Zoltán képviselő: A következő ülésre előkészíthetik a jogszabályt, melyben 
dönthetünk arról, hogy megszüntetjük a kommunális adót 2015. január 1-től.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Az első lépést már megtettük, november hónapban kerül sor a 
rendelet módosításra. Most ez ügyben ne hergeljük magunkat. 
Bármennyire is szeretnénk valamit tenni az igazolások ügyében, nem tudunk. 
 
Széles János képviselő: Szeretné a jegyző asszonytól írásban kérni, mit jelent az, hogy népi 
elégedetlenség. Mikor van az, hogy jogosan demonstrálhat a lakósság?  
Postázzák ki részére, mert akkor legalább megkapja, különben nem. Volt rá példa, hogy 
valamit kért, de nem kapta meg.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző:  A törvénytárban népi kezdeményezés van. Az 
SZMSZ-ünk erre vonatkozó részét elküldi a képviselőnek.  
Azt, hogy nem kapta meg a kért anyagokat a képviselő, visszautasítja.  
 
Jákli Viktor képviselő: Szerinte saját magunkat tesszük nevetségesség, azzal, hogy 15.000.- 
Ft-ba kerülnek az igazolások.  
  
Horváth Zsolt polgármester: Ezt megcáfolja, nem tesszük magunkat nevetségessé. A 
Képviselő-testület hozhat bármilyen rendeletet illetve határozatot, azok nem írhatják felül a 
törvényi szabályozást. 
A falugazdász a törvénynek megfelelően fog eljárni.  
Mi  előkészítettük az utat a probléma megoldásához. 
 
Takács Zoltán képviselő: Ne mossuk össze a törvényi szabályozást az általunk hozott helyi 
rendelettel. Mindegy milyen döntést hoznak a parlamentben, mi szabjuk meg, hogy legyen e 
kommunális adó. Ha úgy döntünk a - törvénynek megfelelően 2 fordulóban – hogy nincs 
kommunális adó, akkor Dunaföldváron nincs ilyen adó.  
Tényleg van törvény arra, hogy ki adja ki az igazolást, de a kérdés már nem erről szól, hanem 
arról, hogy legyen vagy ne legyen Dunaföldváron kommunális adó.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Sajnos most nem tudunk beavatkozni, novemberben tud majd 
dönteni az új Képviselő-testület.  
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Széles János képviselő: Többször volt arra példa, hogy a költségvetésünket módosítottuk. 
Igaz meg kell nevezni a forrást. Ha következő ülésen el akarjuk törölni a kommunális adót, 
akkor eltörölhetjük. Van jogunk megszüntetni a kommunális adót.  
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester az ülést 18,40 
órakor bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

                          
                     Horváth Zsolt           Bárdos Lászlóné dr. 
                      Polgármester            címzetes főjegyző 
 
 
 A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
                                                         Kiss Lajos Csaba képviselő 
 
   


