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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 61/2020. (XI.24.) KT. határozat határozza meg Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a 2021. évre vonatkozó munkatervét. 

A munkaterv tartalmazza a „Beszámoló a városgazdálkodás 2020. évi munkájáról” elnevezésű 

napirendi pontot. 

 

A fentieknek megfelelően a városgazdálkodás 2020. évi beszámolója elkészítésre került, az az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el! 

 

D u n a f ö l d v á r, 2021. június 16. 

 

 

 

         Horváth Zsolt sk. 

              polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodás 2020. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Beszámoló a Városgazdálkodás 2020. évi munkájáról 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben meghatározott egyes kötelező feladatok ellátást közvetlenül biztosítja. 

 

A városgazdálkodás feladata a város közterületeinek tisztán tartása (seprés, avar- és lombgyűjtés, 

hulladékgyűjtés és elszállítás), rendezett környezet kialakítása (virágágyások ültetése, füvesítés, 

fűnyírás, bozótirtás), ároktisztítás, árokásás, közutak karbantartása, útpadkák rendezése, járdák és 

közutak síkosság mentesítése, városi rendezvények megtartása idején közreműködés (színpad- és 

pavilonépítés, - bontás, szemétgyűjtés).  

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 22. melléklete alapján a városgazdálkodásnál az engedélyezett létszám 19 fő, 

amelyből 17 álláshely teljes munkaidős és 2 álláshely részmunkaidős. 

 

2020. december 31. napján betöltött álláshelyek: 
 

 Munkakör megnevezése Létszám 

1. Városgazdálkodás függetlenített vezetője 1 

2. általános karbantartó 1 

3. közterület gondozó 1 

4. gépjárművezető 1 

5. egyéb járművezető 1 

6. kikötő és hajó gondnok 1 

7. köztisztasági gépkezelő 1 

8. közterületi munkás 2 

9. település-karbantartó 1 

10. szemétgyűjtő 1 

11. gépjárművezető, gépkezelő 1 

 Összesen: 12 

 

A 12 fő munkavállaló közül 4 fő női, 8 fő férfi munkaerő. 

 

A feladatok elvégzését a 2020. évben 14fő közfoglalkoztatásban résztvevő, 9 fő közérdekű munkát 

végző segítette, illetve 11 fő önkéntes munkával, napi 6 órában köztisztasági feladatok ellátását 

vállalta. 

 

2020. évben a városgazdálkodás által elvégzett munkák:  

 

 Központ takarítása, seprése, szemétszedés 

 Virágos kertek rotálása, virágok ültetése, gaz mentesítése, kapálása 

 Közterületre kihelyezett kukák ürítése (1 fő) 

 Padka gazolása a városközpont területén 

 Csemetefák ültetése 

 Virágok, rózsák, csemetefák locsolása heti három alkalommal tápoldatos vízzel 

 Fák metszése, lomb és gallygyűjtés 

 Gyomirtás, levéltetvek permetezése 

 Fű kaszálás a kijelölt területeken fűkaszával (3 fő) 

 Fű nyírás a kijelölt területeken tolós fűnyíróval (2 fő) 

 Kossuth téri terület fakivágás, gyökerek kiásása markolóval, tereprendezés 



 Téli időszakban utak, járdák sózása, síkosság mentesítése 

 Szociális tűzifa támogatás kiszállítása 

 Vásártér fűnyírása nagy géppel a havi vásárokat megelőző napokon 

 Vásártér takarítás, szemétszedés a havi esedékes vásár után 

 Piactér takarítása, fűnyírása 

 Buszmegálló, váróterem, mellékhelység takarítása, pályaudvar fűnyírás, kapálás 

 Buszmegállók takarítása 

 Szelektív lerakók melletti szemét összegyűjtése 

 Város lakosságának szelektív gyűjtőedény és zöld hulladék gyűjtőzsák kiosztása 

 Konténer rendelés a vásártérre és a telephelyre 

 A bérbeadott zöld területek kaszálásának ellenőrzése 

 A játszóterek, ellenőrzése karbantartása 

 13,5 hektáron végzi a zöldterület karbantartási munkákat. 

 

2020. évi teljesített pénzügyi adatok: 

 

VÁROSGAZDÁLKODÁS 2020. ÉV 

Működési 

bevételek 

(Buszpályaudvar 

WC)   733 750   

Önkormányzati 

támogatás   65 693 987   

BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:     66 427 737 

  

Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek 32 816 781   

  Béren kívüli juttatások 1 271 136   

  
SZEMÉLYI JELLEGŰ 

JUTTATÁSOK   34 087 917 

  Szociális hozzájárulási adó 5 249 625   

  Személyi jövedelemadó     

  
MUNKAADÓKAT TERHELŐ 

JUTTATÁSOK   5 249 625 

  Gyógyszer 7 076   

  Élelmiszer 75 824   

  Irodaszer 252 267   

  Tüzelőanyag 0   

  Hajtó- és kenőanyag 2 303 622   

  Munkaruha, védőruházat 279 670   

  

Éven belül elhaszn. kisértékű 

(szivattyú, hull.tároló) 139 335   

  

Egyéb üzemelt-i ag (tisztítósz., 

palánta, damil, alkatrészek) 5 161 761   

  Távközlési (mobilnet, internet) 329 220   

  Kommunikációs szolg. (telefon) 50 950   

  Közüzemi ktgek - áram 131 072   

  Közüzemi ktgek - víz 114 399   



  Bérleti díjak (hulladék konténer) 275 000   

  Karbantartási szolgáltatások 1 020 545   

  

Szakmai tevékenységet segítő 

szolg (tűzvédelmi szab) 60 000   

  

Egyéb szolgáltatások (pl. 

zöldterület kezelés) 12 073 669   

  Biztosítási díjak 158 257   

  Kiküldetések kiadásai 10 000   

  Általános forgalmi adó 3 144 448   

  Egyéb dologi kiadások 0   

  DOLOGI KIADÁSOK    25 587 115 

  Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1 183 528   

  

Beruházások általános forgalmi 

adó telj 319 552   

  BERUHÁZÁSI KIADÁSOK   1 503 080 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN:     66 427 737 

 


