
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

87/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi Éves Belső 
Ellenőrzési  Jelentést elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül: 
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Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

88/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 222/2011.(XI.23.) KT 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
  
A 2012. évi Éves Belső Ellenőrzési Terv mellékletének 25. sorában szereplő, „Normatíva 
igénylés  vizsgálata ingyenes tankönyv és étkezés vizsgálata” tárgyú, D-B-M MONI 
dunaföldvári  szerveinél 2012. szeptemberben végzendő ellenőrzés helyett a Napsugár 
Integrált Szociális Intézmény dolgozói illetmény besorolásának vizsgálata kerüljön.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

89/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DBM-MONI részére 
engedélyezi az alábbi eszközök beszerzését:  

NS 1360 típusú 3 aknás statikus sütő, elektromos fűtéssel  -  2 db         1.040.000.- Ft.+ÁFA 
A hozzájuk tartozó rozsdamentes tepsik                 - 12 db           108.000.- Ft,+ÁFA 
A hozzájuk tartozó rozsdamentes rács                                     - 6 db               60.000.- Ft.+ÁFA 

       Összesen      1.208.000.- Ft.+ÁFA 

            (Bruttó: 1.534.160.- Ft.) 

 

A határozatban foglalt bruttó 1.534.160.- Ft.-ot a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés 
felhalmozási kiadások terhére kell betervezni és a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során át kell vezetni.  

 

Határidő: A 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

90/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2011. évi mérleg- és  eredmény kimutatását, valamint 
közhasznúsági jelentését megismerte azt 154.885 e Ft. mérleg főösszeggel és - 42.596 e Ft. 
adózott eredménnyel elfogadta.  

Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

91/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Duna-parti 
Idegenforgalmi Zrt. 2012. évi üzleti tervét megismerte és  elfogadta. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
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A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

92/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Református 
Egyházközség részére 150.000.- Ft. működési célú átadott pénzeszközt biztosít a parókia 
felújításához. 
Az  támogatás felhasználásáról Önkormányzat az Egyházközséggel megállapodást  köt.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  
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93/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) az „életminőség javítását, a 
településközösség működési feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz” című 
pályázati kiírásra. 
 
2. A fejlesztéssel érintett ingatlan:  
Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő, Dunaföldvár, Hősök tere 26. 181 hrsz. 
 
3. A fejlesztés tárgya: „Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő korszerűsítése”  
 
4. A beruházás összköltsége: 36 900 913 Ft. 
 
5. A Képviselő-testület a korszerűsítés megvalósításához 20 000 000,- forintos támogatást 
igényel, melyhez a szükséges 16 900 913,- forintos önrészt biztosítja a 2012. és 2013. évi 
költségvetése terhére.   
 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
Határidő: a pályázat beadási határideje 2012. április 27.  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
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94/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli 
Operatív Program keretében a „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak 
stabilizálása” című pályázaton részt kíván venni.  

 
2. A pályázat tárgya: Dunaföldvár, Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés 

II. ütem és Dunaföldvár, Hősök tere partfal stabilizáció I. ütem 
 

3. A pályázat összköltsége: 433 157 888.- Ft 
 

4. A pályázaton igényelt támogatás összege: 400 000 000.- Ft. 
 

5. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja, a 2012/2013/2014 évi 
költségvetésében 33 157 888,- forintot elkülönít az adott célra.    

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és 

benyújtására. 
 
 
Határidő: 2012. május 15. (pályázat benyújtási határideje) 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

95/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési 
önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkezetés céljából 2012. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 
23/2012(IV.18.) NEFMI rendelet alapján a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának figyelembe 
vételével: 

- 2012. június 18-tól  2012. augusztus 17-ig 45 munkanapon keresztül az Önkormányzat 
40 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermek után 
igényel támogatást, - a támogatási időszakban 2 hetes tábor szervezésével ( a 
táborozás ideje alatt 10-16 óráig foglalkozások + étkeztetés biztosításával  a D-B-M 
MONI Duna-parti iskolai táborának területén). 

- A Képviselő-testület a táboroztatás lebonyolításához 1 fő közcélú munkást (lehetőség 
szerint szakképzett munkaerőt), az étel kiszállításához 1 fő közcélú munkást biztosít a 
fenti időtartamra.  

- A Képviselő-testület a fentiekben meghatározott feladat végrehajtásával (tábor és 
étkeztetés megszervezése, a pályázaton részt vevő gyerekek kiválasztása, támogatással 
elszámolás) Babits Józsefnét, mint a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét bízza meg és a 
feladat végrehajtásáról a 2012. szeptemberi ülésére kér írásbeli tájékoztatást.  

- A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetéséből 
biztosítja. 

Határidő: folyamatos 2012. 12.31.-ig 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  
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96/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – a 
képviselők közül az alábbi személyeket választotta az ülésen közreműködő Szavazatszámláló 
Bizottság tagjává: 
 
Elnök: Tóth István 
Tagok: Horváth Zsolt és Kiss Lajos Csaba 
             
Határidő: Azonnal  
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
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A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
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97/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – titkos szavazással külön 
jegyzőkönyv szerint – Takács Zoltán (Dunaföldvár, Gábor P. u. 3.) képviselőt nem választotta 
meg alpolgármesternek.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
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98/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
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A kivonat hiteléül:  
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99/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Önkormányzatok Közoktatási Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatát 2012. évről 
2013. augusztus 31-i dátumra módosítja. 
 
 
 Határidő: 2012. május 31. 
 Felelős: Keresztes Lajos 
    polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
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100/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
A Képviselő-testület a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja 2012. május 1-i hatállyal kezdődően: 
 

I. A Megállapodás 1.3. pontja a „ A társulás célja” 2. bekezdése  alábbira  módosul: 
 
Fenti cél megvalósulása érdekében a társulásban résztvevő települések önkormányzatai 
Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központja keretein belül kialakított Gyermekjóléti Szolgálatot, 
az egyes gyermekjóléti alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében közösen 
tartják fenn és működtetik, 2005. február 15-től kezdődően határozatlan időre. 

 
II. A Megállapodás 3.8. pont „A társulás működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok” 

a következőre változik.: 
 
A társulás működése során felmerülő közvetlen költségeket (1 fő munkabére+járulékok+egyéb 
költségei) Bölcske és Madocsa Községek Önkormányzatai viselik; a közvetett költségeket (az 
intézményvezető munkabére+járulékok+egyéb költségei) a tagok a gyermeklétszám arányában 
állapítják meg. 
Ennek biztosítása Dunaföldvár Város költségvetésében történik. A társulás éves 
költségvetését, féléves és éves beszámolóját a tagok együttes ülésén fogadják el.  

 
 
    III. a)  A Megállapodás 4.1. pontja, „Az intézmény megnevezése”  kiegészül a következővel: 
 
Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központja - Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 
 
 b) A Megállapodás 4.2. pontjából kikerülnek a telephelyek:   
 
4.2. 
Telephelyei: 
Bölcske, Paksi u. 10. 
Madocsa, Fő u. 22. 
 

c) A 4.4. pont „Az intézmény szervezeti elhelyezkedése törlődik: 
 
4.4.  Az intézmény szervezeti elhelyezkedése 



 
Dunaföldvári Egyesített Szociális Intézmény 

(DESZI) 

  

Gondozási Központ  
(Dunaföldvár) 

Családsegítő 
Szolgáltatás 

(Dunaföldvár) 

Gyermekjóléti 
Szolgáltatás 
(Társulás) 

Bölcsőde 
(Dunaföldvár) 

Védőnői szolgálat 
(Dunaföldvár) 

 
 

d) A 4.4. pontba a következő szöveg lép: 
 
4.4. Az intézmény szakmai egységei: 

    Családsegítő szolgáltatás  
         Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 14. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
      Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 14. 

 
IV. A 4.7. pont „Az intézmény vagyon viszonyainak szabályozási elvei” a következőre 

módosul: 
 

4.7.  Az intézmény vagyon viszonyainak szabályozási elvei: 

a) A székhelyen használt ingatlan tulajdonjoga a tag önkormányzat tulajdonában marad. 
Az ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos 
önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.  

 
b) A székhelyen a feladatellátás biztosításához, fejlesztéséhez szükséges eszközök 

beszerzése, pótlása a tulajdonos önkormányzat kötelezettsége és költsége. 
 

c) A közös intézménynél megjelenő ingó és ingatlan vagyongyarapodás a társulás 
megszűnése esetén, ha a vagyon származásának pontos helye nem állapítható meg, 
akkor gyermeklétszám arányában kell azt a tag önkormányzatok között megosztani, 
egyéb esetben a vagyonbevitel szerinti tagot illeti meg a tulajdonjog.  

 
 

Határidő: 2012. április 30.  
Felelős: Keresztes Lajos 

   polgármester     
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

101/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást 
köt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat. 
 
Határidő: 2012. május 10. a megállapodás megkötésére 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

102/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. 
évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

103/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Jákli Viktor és  Kiss 
Lajos Csaba írásbeli   bejelentését a  tiszteletdíjuk felajánlásáról. 
A képviselő-testület a képviselők összesen      362 565,-  ,- Ft összegű tiszteletdíját és 
járulékát az alábbi  szervezetek támogatására használja fel: 
 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Dunaföldvárért Alapítvány 145 026,- 
2. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ 217 539,- 
 Összesen: 362 565,- 
 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2012.05.15. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

104/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyommal 
fertőzött területeken közérdekű védekezés végrehajtása tárgyában, ajánlattételi felhívás 
közzétételével indult eljárását ajánlattevők hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új 
eljárás megindítását nem kezdeményezi. 
 
A tárgyévben adódó közérdekű védekezés végrehajtását egyedi megrendelés alapján helybeli 
vállalkozó megbízásával végezteti el. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

105/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli Dunaföldvár 
Város Önkormányzatának 313/725 tulajdoni hányadát képező osztatlan közös ingatlanrészt, a 
dunaföldvári 1092/6 hrsz.-ú, forgalomképes, 126 m2 területű ingatlanból. Egyben hozzájárul, 
hogy a vevő javára átjárási szolgalmi jog (gyalogosan és személygépkocsival) kerüljön 
bejegyzésre a dunaföldvári 1092/5 hrsz.-ú ingatlanra. 
 
Induló eladási ár: ingatlan értékbecslés alapján 
 

Vevőt terheli a jogügylettel kapcsolatos valamennyi költség. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az ingatlanra vonatkozó 
licit kiírására és a versenytárgyalás lefolytatására a Képviselő-testület vonatkozó 
vagyonrendelete alapján. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

106/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári 
4201/2 hrsz.-ú (Dunaföldvár, Sóház u. 14. szám alatti, 491 m2 területű, lakóház, udvar 
művelési ágú) és a 4202/2 hrsz.-ú (Dunaföldvár, Sóház u. 16. szám alatti, 395 m2 területű, 
lakóház, udvar művelési ágú) forgalomképes ingatlanokat, melyek Dunaföldvár Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezik. 
 
Induló eladási ár: ingatlan értékbecslés alapján, 2.215.000,- Ft 
A bontás határideje: 2012. december 31., a bontás tényleges végrehajtásáig 500.000,- Ft 
kauciót kell fizetnie a pályázónak, mely összeget a bontás elvégzése után azonnal visszakap, a 
határidő lejárta után ez az összeg az Önkormányzatnál marad.  
 
Vevőt terheli az épületek bontásával és a jogügylettel kapcsolatos valamennyi költség. 

  A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az ingatlanra vonatkozó 
licit kiírására és a versenytárgyalás lefolytatására a Képviselő-testület vonatkozó 
vagyonrendelete alapján. 

   
   A Képviselő-testület a 250/2011.(XI.29.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

107/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári 
1410/2 hrsz.-ú, forgalomképes, 122 m2 területű ingatlant, telek-kiegészítésként. 
 
Eladási ár: ingatlan értékbecslés alapján. 
 

Vevőt terheli a felmerülő ügyvédi, értékbecslési, valamint a telekalakítási eljárással 
kapcsolatos valamennyi költség. 
 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-16/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

108/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2007.(II. 27.) KT határozatát 
és a 143/2007.(VIII. 07.) KT határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza: 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra a tényre, hogy az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló  2006. évi CXXXII tv. módosítását a 
parlament napirendjére tűzte -  ismételten megtárgyalta a város egészségügyi ellátásával 
kapcsolatos azon kezdeményezését, miszerint a jelenleg szabályozásnak megfelelően a város 
továbbra is a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Kht. fekvőbeteg-ellátási körzetéhez 
tartozzon, és csak azon szakellátás tekintetében tartozzon a Tolna megyei Balassa János 
Kórház ellátási körzetébe, amely szakterület a dunaújvárosi kórházban nem működik.  
 
A Képviselő-testület a városlakók ellátási érdekeit figyelembe véve kéri, hogy a település 
továbbra sem  a 60 km-re lévő Szekszárdi Balassa János Kórházhoz, hanem a  20 km-re 
fekvő, az ANTSZ honlapján közzétett, a fekvő betegellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
területi ellátási kötelezettségi listája szerint a  dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházhoz 
tartozzon.  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata ezen határozatával – hivatkozással a 2012. július 1-jén 
hatályba lépő eljárásjogi rendre – megkeresi az ÁNTSZ Országos Tiszti-főorvosi Hivatal 
Egészségügyi Igazgatási és Jogi Főosztályát. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-17/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott zárt   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

109/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális 
Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy egy pályázó sem kapta meg a megbízáshoz szükséges 5 igen szavazatot.  
  
2./ 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet 

 
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 

INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ)   
álláshelyének betöltésére 

 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
               ( 3 hónap próbaidő) 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezetői megbízás határozott időre, 1 évre,  2012. július  01-től  2013. június 30-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény (Napsugár Idősek Otthona, Demens-részleg, Alapellátási Központ - nappali 
ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás) szakszerű és 
törvényes működtetése, szakmai munkájának koordinálása, az intézmény gazdálkodásával 
összefüggő pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási feladatok ellátása; az 
intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése; munkáltatói jogok gyakorlása. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 



 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz. 

• Cselekvőképesség. 
• Büntetlen előélet. 
• Főiskola, az intézmény alaptevékenységének megfelelő, az 1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendelet 3. sz. mellékletének 8.2 pontja  szerint intézményvezető beosztás ellátására 
meghatározott  felsőfokú szakirányú végzettség. 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
•  Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Szociális területen szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. 
• Szociális szakvizsga. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz. 
• A képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i). 
• A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. 
• 90 napnál nem régebbi hatósági  erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 

• Szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6. 
§ (8) bekezdésében felsorolt mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a 
pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követő két éven belül vállalja a szociális 
szakvizsga letételét. 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó  program, amely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy 
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
-  a pályázatát elbíráló  üléseken kívánja-e zárt ülés tartását, 
- hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  
  tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem  
  áll fenn, 
- vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, 
-  nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy  kizáró gondnokság alatt. 
 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2012. július  01. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 02. 
 
 
 
 



A pályázat benyújtásának módja: 
• Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Napsugár – intézményvezető2. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló 
határidő lejártát követő  képviselő-testületi ülésen dönt, az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-, 
Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztes Lajos polgármester 
nyújt, a 75/541-553 telefonszámon. 
 
 
3./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat elbírálásáig, 2012. 
június 30-ig a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetésével Jung Katalint megbízza, 
2012. május 01. napjától kezdődő időponttal.  
 
Határidő: 1./ pont: a pályázók értesítésére 2012. május 04. 
                  2./ pont: a pályázat közzétételére 2012. április 27. 
                  3./ pont: az intézményvezető megbízására 2012. április 27.  
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-17/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott  zárt   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

110/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi szociális és gyermekvédelmi 
ellátórendszer egyes szabályairól szóló 3/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelet 5. § (2a) bekezdése 
alapján 2012. március 31-én a DIT Közhasznú Nkft. alkalmazásában álló 70 fő részére 
1.818.000.- Ft összegben átmeneti segély hivatalból indult eljárásban történő megállapítására 
és kifizetésére utasítja Keresztes Lajos polgármestert, és egyidejűleg feljogosítja a 
polgármestert arra, hogy az egy fő részére megállapított segély összegét mérlegelési 
jogkörében állapítsa meg. 
 
Határidő: a kifizetésre 2012. május 10. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-17/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott  zárt   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

111/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében a 
piac-vásár bevétele terhére havi bruttó 50.000.- Ft. + járulékai bérkeretet biztosít Cziger 
István munkavállalónak a dunaföldvári piac-vásáron végzett munkája díjazására  2012. április 
01-től kezdődően.  
A munkavállaló havi munkabérének megállapítását a munkáltató jogkör gyakorlója végzi.  
 
2./ A Képviselő-testület bérbe veszi Cziger István tulajdonában álló YGN-874 rendszámú 
lassújárművet (traktor) 2012. április 01-től addig az időpontig, amíg a DIT Közhasznú 
Nonprofit Kft. bírósági végrehajtásából, illetve felszámolási eljárásából adódóan a bírósági 
végrehajtó által lefoglalt lassújármű  végleges tulajdoni helyzete nem rendeződik, vagy az 
önkormányzat nem vásárol saját tulajdonú járművet.  
A jármű bérleti díja havi bruttó 30.000.- Ft. 
A bérleti díj tartalmazza a jármű elhasználódásából adódó kiadásokat és a járműre kötött 
biztosítás összegét is és nem tartalmazza a rendkívüli meghibásodás összegét, valamint a 
szükséges üzemanyagot.  
A bérletet külön szerződésbe kell foglalni, annak aláírására a Képviselő-testület a 
polgármestert felhatalmazza.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-17/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott zárt   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

112/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piac-vásár tevékenység 
folytatásával kapcsolatosan hozott 76/2012.(IV.03.) KT határozatát az alábbi 6. ponttal 
egészíti ki: 
 
„A vásárban beszedett díjak elszámolását Dunaföldvár Polgármesteri Hivatalának 2 fő 
köztisztviselője végzi a vásárnapján (vasárnap) 12-16 óráig megbízási szerződés keretében. 
A fenti tevékenységért a köztisztviselőket személyenként nettó 10.000.- Ft./vásár megbízási 
díj illeti meg a vásár-piac bevételei terhére.” 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 

 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-17/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott zárt   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

113/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat tagjainak 
juttatásiról szóló 44/2009.(III.03.) KT határozatát hatályon kívül helyezi és a szolgálat 
dolgozói részére az alábbi juttatásokat állapítja meg: 
 
1./ A 4 fő mezőőr részére havi 4.000.- Ft/fő telefonhasználati és havi 25.000.- Ft./fő 
üzemanyag költség megfizetést biztosítja 2012. január 01-től  kezdődően.  
Az üzemanyag költség magában foglalja a motorok javítását és karbantartását is.  
 
2./ Az 1 fő koordinátor mezőőr részére  havi 12.000.- Ft. üzemanyag költséget biztosít 2012. 
április 01-től kezdődően. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-17/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott zárt   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

114/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2012. (IV.11.) KT 
határozatában foglaltaknak megfelelően megvizsgálta a Mezővíz Kft.-hez történő 
csatlakozása érdekében Paks Város Polgármestere által 2012. április 17-én keltezett, a 
határozathoz csatolt levelet és az alábbi döntést hozza:  

Paks Város Polgármesterének levelében foglaltak nem szolgálják Dunaföldvár városának 
érdekét és nem tartalmazzák Dunaföldvár Képviselő-testületének 83/2012.(IV.11.) KT 
határozatában megfogalmazott feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot, ezért 
Dunaföldvár Város Önkormányzata nem változtatja meg a 239/2011.(XI.29.) KT határozatát, 
melyben Dunaföldvár Város Önkormányzatának  a Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű 
és Közszolgáltatási Társulásban történő tagsági viszonyáról döntött.  

 

Határidő: értesítésre 2012. április 30. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-17/2012. 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) megtartott zárt  
ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

115/2012.(IV.24.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
1./Dunaföldvár Város Önkormányzata a leromlott állapotú jelenlegi rendőrségi épület helyett 
egy jó állapotban lévő, Dunaföldvár központjában elhelyezkedő Önkormányzati tulajdonú 
ingatlant ajánl fel hasznosításra a Tolna megyei Rendőr-Főkapitányság számára a 
Dunaföldvári Rendőrőrs  elhelyezése céljára, mely kevés átalakítás és felújítás után erre 
alkalmassá tehető. 

 
Az épület címe: Dunaföldvár, Jókai u. 2. 
 
2./ A bérleti jogviszonyt az egyedi bérleti szerződés megkötésének időpontjától számított 25. 
évre hozzá létre. 
 
3./ A bérleti díj összege: a Képviselő-testület többször módosított 8/2006.(III.31.) Kt rendelete 
lapján 2012. évben 15.220.- Ft/év/m2+ÁFA. 
A bérbevett terület: 350 m2 + ÁFA (5.327.000.- Ft. + ÁFA. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
többször módosított 4/2007.(III.15.) önkormányzati rendelet 6/A §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a bérleti díj összegét 20 %-kal csökkenti. 
 
A bérleti díjat 2012.évben 12.000.- Ft/év/m2+ÁFA x 350 m2 = 4.200.000.- Ft/év+ÁFA 
összegben határozza meg.  
 
4./Az épület rendőrség részére történő átadásának várható időpontja: 2012. december 15. 
 
5./  a.)Az átalakítás és felújítás következményeként megvalósuló beruházáshoz Dunaföldvár 
Önkormányzata, tekintettel a jelentős költségvetési hiányára, hozzájárulni nem tud, de a 
költségvetés ismeretében, annak értéknövelő részét lakbérbeszámítással lelakni engedi, a 
fizetendő bérleti díj 100 %-ában.  
 
 b.) A bérleti díj összegének változásával kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyv és a lakások 
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának hatályos vagyongazdálkodási és lakásbérleti 
tárgykörű rendeleteit kell alkalmazni. 
 
6./ Az ingatlan bérletére és a bérbeszámításra vonatkozóan az ingatlan átalakítását, felújítását 
követően a pontos paraméterek (számlával igazolt beruházási, felújítási költségek) 



ismeretében egyedi bérleti szerződést kell kötni a határozat 1-5 pontjainak figyelembe 
vételével.  
A felújítás megkezdésének időpontjában a bérlő birtokba lép és viseli az építmény rezsi 
költségeit. Bérleti díj fizetési kötelezettsége az épület használatba vételi engedélyének 
átvételétől keletkezik.  
 
7./ A Képviselő-testület a 158/2011.(VI.21.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Keresztes Lajos  polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 25. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 


