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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 103/2021. (XI.23.) KT. határozat határozza meg Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a 2021. évre vonatkozó munkatervét. 

A munkaterv tartalmazza a „Beszámoló a városgazdálkodás 2021. évi munkájáról” elnevezésű 

napirendi pontot. 

 

A fentieknek megfelelően a városgazdálkodás 2021. 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, 2022. június 16. 

 

 

 

         Horváth Zsolt sk. 

              polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodás 2021. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Értesül: Városgazdálkodás 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Beszámoló a Városgazdálkodás 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6.) önkormányzati rendelet (a 

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

amelyből 17 álláshely teljes munkaidős és 2 álláshely részmunkaidős. 

 

2021. december 31. napján betöltött álláshelyek: 

 

 Munkakör megnevezése Létszám 

1. Városgazdálkodás függetlenített vezetője 1 

2. Városgazdálkodás helyettes vezető 1 

3. közterület gondozó 1 

4. földmunka- és nehézgép kezelő 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. általános karbantartó 1 

 Összesen: 12 

 

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

 

A feladatok elvégzését a 2021. évben 13 fő közfoglalkoztatásban résztvevő, 12 fő közérdekű munkát 

végző segítette, illetve 10 fő önkéntes munkával, napi 6 órában köztisztasági feladatok ellátását 

vállalta. 

 

2021. évben a városgazdálkodás által elvégzett munkák:  

 

• Központ takarítása, seprése, szemétszedés 

• Közterületre kihelyezett kukák ürítése 1 fő 

• Virágos kertek rotálása, virágok ültetése, gaz mentesítése, kapálása 

• Padka gazolása a városközpont területén 

• Virágok, rózsák, csemetefák locsolása heti három alkalommal tápoldatos vízzel 

• Gyomirtás, levéltetvek permetezése 

• Fű kaszálás a kijelölt területeken fűkaszával 3 fő 

• Fű nyírás a kijelölt területeken tolós fűnyíróval 2 fő 

• Fák metszése, lomb -és gallygyűjtés 

• Kossuth Lajos utcai fakivágás 



• Csemetefák ültetése Kertbarátok segítségével közel 200 darab (Iskola utca, Ifjúság tér, 

Bölcske utca, Kossuth Lajos utca) 

• Piactér takarítása, fűnyírása 

• Buszmegállók takarítása 

• Buszpályaudvar mellék helység, váróterem takarítása 

• Pályaudvar fűnyírás, rózsakert kapálás 

• Vásártér fűnyírása nagy géppel a havi vásárokat megelőző napokon 

• Vásártér takarítás, szemétszedés a havi esedékes vásár után 

• Rendkívüli munkavégzés szélsőséges időjárás következményeinek eltakarítása (Bölcske 

utcán kimosott föld hordalék, letört ágak gallyak romok, Mátrix épületében csatornából 

kifolyt nagy mennyiségű szennyvíz feltakarítása, fertőtlenítés) 

• Rendkívüli munkavégzés városi rendezvények után (Augusztus 20. és szüreti fesztivál utáni 

napokon vasárnap szemét szedés) 

• Város lakosságának szelektív gyűjtőedény -és zöld hulladék gyűjtőzsák kiosztása 

• Szelektív lerakók melletti szemét összegyűjtése 

• Szociális tűzifa támogatás kiszállítása 

• Téli időszakban utak, járdák sózása, síkosság mentesítése 

• Városi rendezvények alkalmával színpad, faház építés-bontás, asztal, pad szállítás (szüreti 

fesztivál, majális, Augusztus 20., adventi vásár) 

• Vár területén kertek virágosítása, gazolás, kapálás, locsolás, rendezvényeknél szék pakolás 

• Tájház takarítása, szellőztetése, fűnyírása 

• Dunanett ügyfélszolgálat hétfői napokon 

• Konténer rendelés a vásártérre és a telephelyre 

• A bérbe adott zöld területek kaszálásának ellenőrzése 

• A játszóterek, ellenőrzése karbantartása 

 

2021. évi teljesített pénzügyi adatok:  

 

VÁROSGAZDÁLKODÁS 2021. ÉV 

Működési bevételek 

(Buszpályaudvar WC) 

  1 292 000   

Önkormányzati támogatás   64 962 531   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:     66 254 531 

  Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek 

36 087 723   

  Béren kívüli juttatások 614 178   

  SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK   36 701 901 

  Szociális hozzájárulási adó 4 897 130   

  Személyi jövedelemadó     

  MUNKAADÓKAT TERHELŐ 

JUTTATÁSOK 

  4 897 130 

  Gyógyszer 0   

  Élelmiszer 57 260   

  Irodaszer 69 275   

  Tüzelőanyag 0   

  Hajtó- és kenőanyag 1 341 706   

  Munkaruha, védőruházat 465 275   

  Éven belül elhaszn. kisértékű (fúró, létra, 57 008   



szivattyú) 

  Egyéb üzemelt-i ag (tisztítósz., palánta, 

damil, alkatrészek) 

2 616 997   

  Távközlési (mobilnet, internet) 458 800   

  Kommunikációs szolg. (telefon) 73 620   

  Közüzemi ktgek - áram 388 951   

  Közüzemi ktgek - víz 801 912   

  Bérleti díjak (hulladék konténer) 275 000   

  Karbantartási szolgáltatások 436 209   

  Szakmai tevékenységet segítő szolg 

(tűzvédelmi szab) 

0   

  Egyéb szolgáltatások (pl. zöldterület 

kezelés) 

14 767 813   

  Biztosítási díjak 183 151   

  Kiküldetések kiadásai 0   

  Általános forgalmi adó 2 334 104   

  Egyéb dologi kiadások 44915   

  DOLOGI KIADÁSOK    24 371 996 

  Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 223 230   

  Beruházások általános forgalmi adó telj 60 274   

  BERUHÁZÁSI KIADÁSOK   283 504 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:     66 254 531 

 

A Városgazdálkodás által használt gépek: 

 

1. Három darab MTZ típusú traktor, szállításhoz, sózáshoz, fű nyíráshoz 

2. New Holland markoló 

3. AGT kis traktor, tartály szállítás locsoláskor 

4. Volkswagen LT teherautó szállításhoz 

5. Marshell Birdiecar elektromos kis teherautó szállításhoz 

6. Peruzzo Turbo 400 fűnyesedék / falevél felszedő 

7. Peruzzo Rotovac  gyüjtőtartályos seprőgép 


