
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

161/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
polgármester rendkívüli és tartós távolléte idejére – tekintettel arra a tényre, hogy a városnak 
nincs alpolgármestere és a polgármester kötelezettségvállalással és utalványozással senkit 
nem bízott meg -  a polgármesteri hatáskörbe tartozó operatív feladatok elvégzésével, és 
ehhez kapcsolódóan a polgármesteri hatáskörbe tartozó aláírások, kiadmányozások 
gyakorlásával a korelnököt, Takács Zoltán képviselőt, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
elvégzésével, a vonatkozó jogszabályok által polgármesteri hatáskörbe utalt 
kötelezettségvállalással, utalványozással pedig a korelnököt, Takács Zoltán képviselőt, és 
Jákli János képviselőt, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét bízza meg. 
 Az utalványozás, és kötelezettségvállalás csak együttesen gyakorolható. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Takács Zoltán képviselő és Jákli János képviselő 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

162/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 2011. 
évi munkájáról, tevékenységéről,  valamint  a Dunaföldvári Rendőrőrs – a város 2011. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló – beszámolóját megismerte és elfogadja. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

163/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2011. évi munkájáról készített beszámolóját  megismerte és elfogadja.  

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 

 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 

 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

164/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 
„Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi 
Egyesülete  2011. évi munkájáról készített beszámolóját.  

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 

 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor megtartott  soros   
ülésének  jegyzőkönyvéből. 

165/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás Társulási  Megállapodását módosító  100/2012 (IV. 24..) KT. határozat alapján  átdolgozva a Szolgálat 
2012. évi költségvetését, a  44/2012. (III. 06)  KT számú határozatát visszavonja és az alábbi döntést hozza: 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvár város, Bölcske, Madocsa községek önkormányzatainak 
gyermekjóléti alapszolgáltatásainak ellátásával kapcsolatos intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetését 
10.778.000,- Ft bevételi főösszeggel és 10.778.000,- Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 
 
 

Bevételek 
            

Bevételek Dunaföldvár Bölcske Madocsa 2012.évi 
    Előirányzat 
1.Intézményi működési bevételek     
2.Támogatásértékű bevételek 
   Kistérségi normatíva 

982.800 310.800 200.400 1.494.000 

3.Önkormányzati 
   támogatás(normatíva) 

3.548.285 1.123.775 778.545 5.450.605 

4.Központosított előir.bértám. 
 
5. Tagi kieg. hozzájárulás 

 
 

    3.833.395 

 
 

          0 

 
 

         0 

 
 

    3.833.395 
Bevételek összesen: 8.364.480 1.434.575 978.945 10.778.000 

 
 

Kiadások 
Működési kiadások Dunaföldvár Bölcske Madocsa 2012.évi 
 77,5% 13,5 % 9,0 % Előirányzat 
 l.Személyi juttatások 6.240.715 1.088.948 727.337 8.057.000 
2.Munkadókat terh.jár. 1.623.765 283.127 189.108 2.096.000 
3.Dologi kiadások 80-10-10 % 500.000 62.500 62.500 625.000 
Kiadások összesen: 8.364.480 1.434.575 978.945 10.778.000 
 
A határozatban foglaltakat a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása során át kell vezetni. 
 
Határidő: A társulás településeinek értesítésére 2012. július 30. 
                A soron következő költségvetési rendelet módosítása. 
Felelős:  Takács Zoltán korelnök 
 
 
 

k.m.f. 
                   Takács Zoltán sk.                                                                  Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                                               címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

166/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal 
2012. március 28-án kelt XVII-B-22/210-1/2012. számú 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 vonatkozásában tett törvényességi észrevételt 
megtárgyalta, és a helyi rendeletet a közszolgáltató javaslatainak és a törvényességi 
észrevételben foglaltaknak megfelelően módosítja. 
 
 
Határidő: A TM. Kormányhivatal értesítésére 2012. július 20. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

167/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
főigazgatójának beszámolójával kapcsolatosan a következő határozatot hozta: 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
főigazgatójának beszámolóját a 2011/2012-es nevelési és tanévi munkájáról elfogadja. 

 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

168/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó -, megtárgyalta a nevelési-
oktatási intézmények 2012.  szeptember 1-től induló csoportjai/osztályai számának meghatározásáról 
szóló előterjesztést. 
D-B-M MONI főigazgatója javaslata alapján, az alábbiak szerint engedélyezi a 2012/2013. tanévben 
gimnáziumi és szakiskolai  osztályok indítását: 

I.  

Dunaföldvár 

 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény 
       Gimnázium  osztály :     11 osztály         Várható létszám:  292  fő       Várható létszám +SNI 
+BTM: 307 fő 
 
                                                                               

Évfolyam Osztály Várható létszám + SNI + BTM Várható létszám +SNI +BTM 
7. évfolyam 1 osztály 27 0 27 
8. évfolyam 1 osztály 32 fő + 1 SNI* + 1 BTM 35 fő* 
9. évfolyam 2 osztály 52 fő + 3 BTM 55 fő 
 9.a 31 fő + 1 BTM 32 fő 
 9.b 21 fő + 2 BTM 23 fő 
10. évfolyam 2 osztály 59 fő 0 59 fő 
 10.a  26 fő 0 26 fő 
 10.b 33 fő 0 33 fő 
11. évfolyam 3 osztály 76 fő  +4 BTM 80 fő 
 11. a 20 fő 0 20 fő 
 11. b 19 fő +2 BTM 21 fő 
 11. c  37 fő +2 BTM 39 fő 
12. évfolyam 2 osztály 46 fő +1* SNI +2SNI+1 

BTM 
51 fő 

 12 a 29 fő +1* SNI +1 BTM 32 fő 
 12. b 17 fő +2 SNI 19 fő 

 
 
 Szakiskola  osztály: 
       Várható létszám:  64  fő      Várható létszám+SNI:   75 fő                                                                             
 

Évfolyam Várható létszám + SNI+ BTM Várható létszám + SNI 
9. évfolyam 19 fő +2 SNI+ 1 BTM 22 fő 

Szerkezetlakatos 10 2 SNI 12 
Panziós, falusi vendéglátó 9 fő 1 BTM 10 

11. évfolyam  16 fő 1 SNI  17 fő 
Csőhálózat és központi fűtés 7 fő 1 SNI 8 fő 



szerelő 
Szerkezetlakatos 5 fő  5 fő 

Élelmiszer- és vegyi áru eladó 4 fő  4 fő 
12. évfolyam 29 fő +6 SNI + 1 

BTM 
36 fő 

Élelmiszer- és vegyi áru eladó 8 fő +2 SNI fő 10 fő 
Női szabó 5 fő  5 fő 

Szerkezetlakatos 10 fő +3 SNI+ 1 BTM 14 fő 
Hegesztő 6 fő + 1 SNI 7 fő 

 
 

Speciális szakiskola 

      Várható létszám: 27 fő         Várható létszám+ SNI:  55 fő                 
 

Évfolyam Várható létszám + SNI Várható létszám + SNI 
9-10.  évfolyam 14 fő +14  SNI fő  28 fő 
12.  évfolyam 10 fő +1* SNI+9 SNI 21 fő 

Szállodai szobaasszony 5 fő +1* SNI+4 SNI 11 fő 
Parkgondozó 5 fő +5 fő 10 fő 
13. évfolyam 1 fő +1 SNI fő 2 fő 

Szerkezetlakatos 1 fő +1 SNI fő 2 fő 
14. évfolyam 2 fő +2 SNI 4 fő 

Szerkezetlakatos 2 fő +2 fő 4 fő 
 
 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök    
              Petrovics Józsefné főigazgató 
   
 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

169/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó -, megtárgyalta 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola a 2012 szeptemberétől indítható óvodai, 
iskolai osztályok létszámaira vonatkozó előterjesztést. 
A Képviselő-testület  az óvodai, az iskolai maximális osztálylétszámok túllépésére 
vonatokozó engedélyt megadja a 2012/13. tanévre alábbiak szerint: 

Dunaföldvár: 
 
Eszterlánc  Óvoda Tagintézmény  
 

Telephely Csoport Várható 
létszám 

+SNI Létszám Maximális 
létszám feletti 

Jókai u. 4 csoport 105 fő + 2 SNI 107 fő  
 kis csoport 27 fő  27 fő 2 fő/ 8% 
 vegyes csoport 27 fő  27 fő 2 fő/ 8% 
 vegyes csoport 25 fő + 2 SNI 27 fő 2 fő/ 8% 
 vegyes csoport 26 fő  26 fő 1 fő/ 4% 
 (1 csoportnál nincs meg a 2  

m2 gyerekenként) 
    

József tér 3 csoport 79 fő + 2 SNI 81 fő 81 fő 
 kis csoport 27 fő  27 fő 2 fő/ 8% 
 középső csoport 26 fő + 1 SNI 27fő 2 fő/ 8% 
 nagy csoport 26 fő + 1 SNI 27 fő 2 fő/ 8% 
 (a csoportoknál nincs meg 2  

m2  gyerekenként) 
    

Iskola u. 3 csoport 81 fő +3SNI 84 fő 84 fő 
 kis csoport 27 fő + 1 SNI 28 fő 3 fő/12 % 
 középső csoport 27 fő + 1 SNI 28 fő 3 fő/12 % 
 nagy csoport 27 fő + 1 SNI 28 fő 3 fő/12 % 
 (a csoportoknál nincs meg 2  

m2  gyerekenként) 
    

Kossuth L. 
u. 19/-23/B 

1 csoport 26 fő +1 SNI 27 fő 27 fő 

 vegyes csoport 26 fő +1 SNI 27 fő 2 fő/ 8% 
      

Kossuth 
Lajos utca 

4. 

1 csoport 27 fő  27 fő 27 fő 

 vegyes csoport 27 fő  27 fő 2 fő/ 8% 
 

 

 

 



Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény    
Osztály 
megnevezése 

Fő BTM, SNI létszám Létszám Maximális 
létszám feletti 

3. a 27 fő + 1 SNI+ 1BTM 29 fő** 3 fő/12 % 
3. c 26 fő + 1 SNI 27 fő** 1 fő/ 4 % 
4. a  24 fő + 1 SNI+ 5 BTM 32 fő** 6 fő/ 23%  
4. c 26 fő 6 BTM 31 fő** 5 fő/ 19 % 
 
 
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény 
 

Évfolyam Fő + SNI + BTM Létszám Maximális 
létszám feletti 

8. évfolyam 32 fő + 1 SNI +  1BTM 35 fő** 5 fő/17 % 
11. c 37 fő 1 SNI + 1BTM 39 fő** 4 fő/ 11 % 

 
 

Bölcske 
 
Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény 
 

Osztály 
megnevezése 

Fő BTM, SNI létszám Létszám Maximális 
létszám feletti 

1.  évfolyam 27 fő  27 fő** 1 fő/ 4 % 
3. évfolyam 23 fő + 1 SNI+ 3 BTM 27 fő** 1 fő/ 4 % 
6. évfolyam 25 fő + 2 SNI+ 6 BTM 33 fő** 3 fő/ 10 % 

 
 
 
Határidő: 2012. augusztus 31.    
Felelős: Takács Zoltán korelnök                                               

    
   

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

170/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Szakiskola 2011/2012. tanév Intézményi Minőségirányítási Program alapján 
végzett munkájáról szóló értékelést elfogadja, amely a határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 

   
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

171/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi  a DBM-MONI 
Beszédes József Általános Iskola tagintézményében 2012. szeptember 01-től 2012. december 
31-ig 1 fő megváltozott munkaképességű  részmunkaidős (6 órás) fizikai dolgozó 
alkalmazását.   
2012. szeptember 1-től a DBM-MONI engedélyezett létszáma 259 főről 260 főre változik.  
 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 235/2011.(XI.29.) KT 
határozatát módosító 260/2011.(XII.19.) KT határozatának 2./ pontja  
 „Ezzel egyidejűleg az intézmény engedélyezett létszáma a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Szakiskolában 262 főről 261 főre csökken 2012. .március 10-től. Az 
intézményen  belül a Bölcsődei Tagintézmény létszáma 12 főről 11 főre csökken.” mondatát 
az alábbi szövegezésre módosítja: 
 
„Ezzel egyidejűleg az intézmény engedélyezett létszáma a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Szakiskolában 260 főről 258 főre csökken 2012. november 30-al. Az 
intézményen  belül a Bölcsődei Tagintézmény létszáma 10 főről 8 főre csökken. 
 
A határozatok változással nem érintett rendelkezései hatályban maradnak.  
 
3./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeklétszám csökkenése 
miatt a D-B-M MONI Bölcsődei Tagintézményben 3 csoport működtetése helyett 2 bölcsődei 
csoport működését engedélyezi 2012. szeptember 1-től a 235/2011.(XI.29.) KT határozat 5. 
pontjának figyelembe vételével. 
A döntés következményeként az intézményben 2 fő gondozónői közalkalmazotti munkakört 
leépít, ezzel 2 fő bölcsődei gondozónői közalkalmazotti álláshelyet megszüntet  2012. 
november 30-al.  
  
4./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete miután megvizsgálta a 
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények és a D-B-M MONI létszámhelyzetét, 
megállapította, hogy nincs olyan üres vagy a közeljövőben megüresedő álláshely – és 
átcsoportosítással sem hozható létre, amely felajánlható lenne 2 fő bölcsődei gondozónő 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott részére. 
Továbbá az önkormányzat nem tervezi új álláshelyek létrehozását, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 
munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 



 
Az önkormányzat a következő 5 évben az így megszüntetett álláshelyet nem kívánja 
visszaállítani, kivéve, ha jogszabály ezt elrendeli. 
 
Ezzel egyidejűleg az intézmény engedélyezett létszáma a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Szakiskolában 260 főről 258 főre csökken 2012. november 30-al. Az 
intézményen  belül a Bölcsődei Tagintézmény létszáma 10 főről  8 főre csökken. 
 
5./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a központi költségvetésből egyszeri hozzájárulás 
igénylésére pályázatot nyújtson be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Területi 
Igazgatóságához a fenti 2 fő létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatására. 
 
6./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete óvodai csoportszám 
csökkenése miatt 2012. szeptember 1-jével 1 fő dajka és 2 fő óvónői álláshelyet szüntet meg.  
Ezzel egyidejűleg a DBM-MONI engedélyezett létszáma  2012. november 30-al 258 főről 
óvodai dajka létszámleépítése miatt 257 főre csökken, ezzel együtt az „Eszterlánc” Óvoda 
létszáma  41 főről 40 főre csökken, továbbá a 2 fő óvónői álláshely megszüntetése 
következtében a DBM-MONI engedélyezett létszáma  2012. december 28-al  257 főről 255 
főre csökken és ezzel együtt az „Eszterlánc” Óvoda létszáma 40 főről 38 főre csökken.  
 
Az engedélyezett létszámváltozást Dunaföldvár Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosításával egyidejűleg ( 2.7.sz. 
melléklet) át kell vezetni. 
 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök, Petrovics Józsefné főigazgató 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 

 
 

 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

172/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
A Képviselő-testület a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás Megállapodását az alábbiak szerint módosítja 2012.  augusztus 1-i hatállyal 
kezdődően: 
 

I. A Megállapodás II.  pontja a „ Tanács – a képviselő-testületek előzetes döntései, 
felhatalmazási alapján – dönt a következő önkormányzati feladat- és 
hatáskörben” bekezdése  módosul: 

 
- az intézmény költségvetésének megállapításáról, annak módosításáról, 

zárszámadásának elfogadásáról 
 
 

II. A Megállapodás III. pont „Költségek viselése és megosztása” utolsó bekezdése a 
következőre változik: 

 
- Normatíva többletről vagy kiesésről, a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell 

elszámolni. Amennyiben a normatíva többlet miatt az egyes településeknél 
túlfinanszírozás keletkezett, úgy az adott település dönt a túlfinanszírozott összegnek a 
pénzmaradvány részeként történő elszámolásról. 

- Amennyiben normatíva kiesés történt és ennek okán a település kevesebb 
finanszírozási összeget adott át, mint a tagintézmény adott évi összes teljesített 
kiadása, úgy a hiányzó finanszírozási összeget a zárszámadásnak a társulási tanács 
általi elfogadásától számított 30 napon belül átutalja a Dunaföldvár Város 
Önkormányzat elszámolási számlájára. 

 
 

III. a)  A Megállapodás III.  pontja a  „Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési 
eljárás, egyetértési jog gyakorlása fejezet első bekezdése ”  kiegészül a 
következővel: 

 
…a költségvetés év közbeni módosítására vonatkozó javaslatot a módosítás 
szükségességét igénylő település kezdeményezi a társulási tanácsnál. 

 

 

 

 



IV. a)  A Megállapodás III.  pontja a  „Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési 
eljárás, egyetértési jog gyakorlása fejezet negyedik  bekezdése ”  az alábbira 
változik: 

 
A pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 
havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig teljesítik Dunaföldvár Város 
Önkormányzata számlájára. 

 
Határidő: 2012. július 31.  
Felelős: Takács Zoltán korelnök 

        
 
 
  

k.m.f. 
 

 
 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

173/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.- Ft. egyszeri támogatást 
biztosít a   ZSIGEC  Musical csoport működtetéséhez a művészeti  vezető Teleki Károly 
részére. 
 
A támogatási összegről a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2012. évi  költségvetéséből  
céljelleggel jutatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének  rendje  alapján el kell számolni.  
 
  
Határidő: 2012. augusztus 15. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                            címzetes főjegyző 
 a polgármester akadályoztatása miatt                     
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

174/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 
támogatja  a Római Katolikus Egyházközség (7020 Dunaföldvár, Templom u. 11.) 2 millió 
forint összegű felújítási támogatási kérelmét. 
 
Határidő: Az Egyházközség értesítésére 2012. július 20. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök   
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                   
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

175/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
A.) Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat intézményei 
épületeinek energiahatékonysága-növelése és megújuló energia előállítása céljából pályázatot kíván 
benyújtani az alábbi intézményeire: 
 

� Városi Művelődési Központ – külső nyílászáró csere, külső határoló szerkezetek utólagos 
hőszigetelése, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázat) 

� Öregek Napközi Otthona - elektromos energiatermelés napelemmel, melegvíz-előállítás 
napkollektorral 

� Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár - elektromos energiatermelés napelemmel 
� Polgármesteri Hivatal - elektromos energiatermelés napelemmel, melegvíz-előállítás 

napkollektorral 
� DBM-MONI (Templom u. 9.) - elektromos energiatermelés napelemmel 
� Sportcsarnok - elektromos energiatermelés napelemmel 
� DBM-MONI – Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 19-23.) - elektromos energiatermelés napelemmel 
� DBM-MONI (Püspök u.) - elektromos energiatermelés napelemmel 
� Óvoda (Iskola u.) - elektromos energiatermelés napelemmel 

 
 B.) Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi cégeket versenyezteti meg: 
 

Intézmények rendszereinek megtervezésére:  
1. Csanády és Csanády Kft. (1112 Budapest, Ördögorom u. 5/B.) 
2. Civitas NRG Kft. (1054 Budapest, Zoltán u. 11. III. em. 12.) 
3. SZIMA Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. (1124 Budapest, Méra u. 5/3.) 
4. Földvár terv Kft. (Dunaföldvár, Ady E. u. 2.)  

 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
Határidő: 2012. július 31. 
 

k.m.f. 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                    
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

176/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Dunaföldvár Városi Kézilabda 
Club kérelme tárgyában a következő döntést hozta: 
 
A 2012. június 30-ig a cégbíróságnál bejegyzett társadalmi szervezetek térítésmentesen 
vehetik igénybe a Városi Sportcsarnokot (Jókai u.). 
A DBM-MONI főigazgatója számára a Hivatal megküldi a cégbíróság által bejegyzett 
társadalmi szervezetek  és alapítványokról készített listát.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                   
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

177/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
alapítású „A Gazdálkodás a Környezetért Földvédelmi Közalapítvány”  megszüntetéséről 
szóló előterjesztést és alábbi döntést hozza:  
 
 -   „A Gazdálkodás Környezetéért Földvédelmi Közalapítványt” azonnali hatállyal 
megszünteti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 

  dr. Sűrű János alapítvány elnöke 
  
 
 
  

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                    
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

178/2012.(VII.10.) 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   652 617 ,- Ft összegű tiszteletdíját és járulékát az 
alábbi  szervezetek támogatására használja fel: 
 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Dunaföldvárért Alapítvány 435 078,- 
2. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ 217 539,- 
 Összesen: 652 617,- 
 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2012.07.31. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                   
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

179/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi területeken tiltani 
javasolja fásítás, illetve erdőtelepítés engedélyezését (térképkivonat csatolva): 
 

� Felső homokerdőben a 8201/1 hrsz-től-8285 hrsz.-ig és a 8291 hrsz.-től a 8370 hrsz.-
ig 

� Közép homokerdőben 7910 hrsz.-től 7952/2 hrsz.-ig, valamint a 7955 hrsz.-től a 7996 
hrsz.-ig. 

� Anna hegy 1. dűlőjében 6839 hrsz.–től 6890/7 hrsz.-ig 
� Antal-hegyen 7636/10 hrsz.-től a 7724/3 hrsz.-ig, illetve a 7745 hrsz.-től 7790.-ig 
� Alsó- és Felső-Öreghegy egész területén 

 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
Határidő: folyamatos 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                    
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

180/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a 
131/2012 (V.22.) KT. határozatát visszavonja és a Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala 
és intézményei, Dunaföldvár Város közvilágítása és a mikro térségi oktatási központ 
tekintetében továbbra is a szabadpiacról szerzi be a szükséges villamos energiát, 
közbeszerzési eljárás keretében, 2013. január 01-től 2013. december 31-ig tartó időszakra, 
csoportos közbeszerzés keretében, csatlakozva az Isaszeg Város Önkormányzata – mint 
gesztor – által vezetett fogyasztói csoporthoz.  
Hozzájárul a Sourcing Hungary Kft.-vel való megbízási szerződés, a csatlakozási 
szándéknyilatkozat, illetve a szindikátusi szerződés megkötéséhez (mely okiratok a határozat 
mellékletét képezik), egyben felhatalmazza  Takács Zoltán korelnököt az okiratok aláírására. 
 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
Határidő: azonnal 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                    
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

181/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy 
elkészítteti Dunaföldvár, Dankó Pista utca Irinyi János utca és Magyar László utca közötti 
aszfaltburkolat felújítását, a Kadarka utca felőli Szőlőskertek útra vezető feljáró burkolat 
felújítását, valamint az Ady Endre utca betonburkolat felújítását és csapadékvíz-elvezetését. A 
Dankó Pista utca felújítását  a fejlesztési tartalékkeret terhére kívánja elvégeztetni, a feljáró és 
az Ady Endre utca esetében hozzájárul a 2012. évi költségvetésbe beállított 5,5 illetve 4 millió 
Ft felhasználásához. 
 
A Dankó Pista utca határozat szerinti szakaszának felújításáról való konkrét döntés előtt 3 
árajánlat beszerzését kéri a Képviselő-testület.  
 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                   
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

182/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem jelöli ki  eladásra  a 
dunaföldvári 1333/A/15. hrsz.-ú, 31 m2 területű garázs ingatlant.  
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
Határidő: értesítésre:  2012. július 30. 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                    
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

183/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete elfogadja Zentai Lajosné Dunaföldvár, Pentelei u. 
136. szám alatti lakos felajánlását a tulajdonát képező 22/3 hrsz-ú, 53 m2 területű ingatlant, 
közút céljára, Dunaföldvár, Kadarka utcában, mely kialakítás alatt van. Az önkormányzatot 
terheli az adásvétel során felmerülő ügyvédi és földhivatali bejegyzési költség, kb. 40.000,- 
Ft. 
 
Vételár: 25.000,- Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvétellel kapcsolatos 
iratok aláírására. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

184/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérbe adásra kijelöli a 
dunaföldvári 1136/A/11 hrsz.-ú természetben Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. szám alatti 135 
m2 területű használaton kívüli ingatlanból  24 m2  alapterületű különálló helyiséget. 
A bérbeadás a helyi vagyonrendelet alapján történik, nyílt licittel, kikiáltási árként az 
üzletekre vonatkozó bérleti díj (15.220,- Ft/m2/év + Áfa) 30 %-át kell alkalmazni. 
 
A bérleti szerződés azzal a bérlővel köthető meg, aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti 
szerződés lejárta előtt is visszaszolgáltatja, amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan 
használatával, vagy tulajdonos változásával kapcsolatos döntést hoz.  

 
Kikiáltási ár: 4.566,- Ft/m2/év + Áfa 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
Határidő: a licit kiírására  2012. július 15. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

185/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Holler U.F.C. 
kérelmét, mely szerint a 170/6, 172 , 0127/2. hrsz-on nyilvántartott természetben a dunaföldvári 
Duna-parton  található  csónakkikötő és cca. 130 m2 alapterületű épületet  a hozzátartozó 
zöldterülettel együtt bérbe venné – elutasítja. 
 
 
Határidő: 2012. július 16. értesítésre 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 

 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

186/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
dunaföldvári sárga pincés gödörben lévő 2867/4. hrsz-ú, 22.14 m2 alapterületű „közösségi 
vizesblokkot” a Sárga Pincés Gödör Egyesület (7020 Dunaföldvár Mednyánszky u. 13.) 
részére a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés alapján 5 év határozott időre 
2012. július 16-tól ingyenes használatba adja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza  Takács Zoltán korelnököt a haszonkölcsön szerződés 
aláírására. 
 
 
Határidő: 2012. július 16. szerződéskötésre 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 

 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

187/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete  nem fogadja el Csizmadia Margit Budapest, György 
Aladár u. 26. II. em. 1. szám alatti lakos felajánlását a tulajdonát képező dunaföldvári 1486 
hrsz-ú, Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti, 1825 m2 területű (közjegyzői okirat szerint 
3.000.000,- Ft becsértékű) ingatlant (a rajta levő lakóépületet, melléképítményeket, a 
lakóházban lévő bútorzattal, használati eszközökkel, népviseleti ruházattal, teljes 
berendezéssel együtt, beleértve a régi gazdálkodási eszközöket is) tájmúzeum (tájház) 
létesítése céljából. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
Határidő: 2012. július 31. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

188/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésének meghatározott kötelezettségének eleget téve  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata, 
Polgármesteri Hivatala, 
Városi Művelődési Központ 
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárra 
vonatkozó Közbeszerzési szabályzatot elfogadja.  
 
A szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2012. július 10. 
 
Az elfogadott szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
Határidő: azonnal 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

189/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2012. évi 
közbeszerzési terv módosítását jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására.  
 
A módosított 2012. évi közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.  
 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
Határidő: azonnal 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
a polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

190/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0288 kódszámú 
Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex energetikai felújítása tárgyú egyszerű 
közbeszerzési eljárás keretében kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait: 
 

Bizottság tagjai: 

Név: Értékelési terület: 

Bárdos Lászlóné dr. - címzetes 
főjegyző 

Jogi feltételek, kizáró feltételek 

Tángli Istvánné - pénzügyi irodavezető Pénzügyi alkalmasság, kereskedelmi feltételek 

Lajkó Andor - építésügyi és műszaki 
irodavezető 

Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő 

Viczai János - DDIF Zrt. 
vezérigazgatója 

Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő 

Kovács Anikó - közbeszerzési referens Témafelelős, közbeszerzési előírások betartása 

Solymos Attila - műszaki ellenőr Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő 

Bakó Györgyi - közbeszerzési szakértő Közbeszerzési előírások betartása 

 
Az eljárás típusa: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

A közbeszerzési eljárás tárgyát két részfeladatra bontva pályáztatja meg ajánlatkérő.  

1. részfeladat. 

Építész terjedelem 

2. részfeladat. 

Installáció (gépészet installáció) 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az ajánlattétel 
feltételeinek, szabályainak kidolgozására jóváhagyására, az alábbi feltételekkel: 



 
A kizáró okok: 
 
A kizáró okokra vonatkozóan a Közbeszerzési törvény által minimum követelményként előírt 
feltételek. 

• A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy 
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 56.§. (1) bekezdés a)-k) pontja alatt meghatározott kizáró okok 
hatálya alá tartozik. 

• A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt. 
56.§. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. 

• A ajánlattevő, közös ajánlattevő nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, ill. 
alkalmasságának igazolására más szervezetet, amely a kizáró okok hatálya alá tartozik 
(Kbt. 58. § (3) bekezdése). 

 
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumok: 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő (külön-külön), ha: 

• Az utolsó három lezárt (2009. 2010. 2011.) üzleti évi számviteli szabályok szerinti 
éves beszámolója alapján megállapítható, hogy az utolsó három lezárt (2009. 2010. 
2011.) üzleti évben több mint egy alkalommal a mérleg szerinti eredménye 
veszteséges (negatív előjelű) volt. 

 

A műszaki-szakmai alkalmassági kritériumok: 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő közös ajánlattevő, ha együttesen: 

1. részfeladatra vonatkozóan: 

• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében 
nem végeztek legalább 2 db vagy nettó 8 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával 
azonos jellegű építészeti kivitelezési munkát,  

2. részfeladatra vonatkozóan: 

• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében 
nem végeztek legalább 2 db vagy nettó 2 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával 
azonos jellegű gépészeti kivitelezési munkát. 

 

Meghatározásra kerültek az alkalmassági feltétek közül a „személyi feltételek”: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 

• nem rendelkeznek a helyszíni munkák irányítását végző 1 fő „A” kategóriás felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben 
rögzítettek szerint 

• nem rendelkeznek a 1 fő gépész vagy épületgépész felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 
1. részfeladatra vonatkozóan: 



• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 2 fő, legalább 1 éves építőipari 
kivitelezési gyakorlattal rendelkező, kőműves szakemberrel 

2. részfeladatra vonatkozóan: 

• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 1 fő, legalább 1 éves gépészeti- 
épületgépészeti gyakorlattal rendelkező, fűtés- vagy klímaszerelő szakemberrel 

 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén minden megkezdett nap után a szerződéses ár 
0,001 %-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. Kötbérköteles 
határidő a végső átadás-átvételhez tartozó határidő. 
 
Hibás teljesítés esetén a kötbér: az adott részteljesítéshez kapcsolódó szerződéses ár nettó 
értékének 10 %-a. 
 
Nem teljesítés esetére kikötött kötbér: a szerződéses nettó árra vetített 20 %. 
 
Jótállási kötelezettség: 2 év teljes körű jótállás az elvégzett kivitelezési munkákra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az érvényes ajánlatot 
tevő ajánlattevőkkel a tárgyalások lefolytatására. 
 
A 40/2011.(III.08.) KT határozat azon része, mely a Bíráló Bizottsági tagok személyre 
vonatkozik hatályát veszti. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

191/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a JETA-28-2012 azonosítószámú Dunaföldvári 
Gyógy- és termálfürdő korszerűsítése tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére kiírandó 
egyszerű közbeszerzési eljárásban ajánlattételre a következő cégeket kéri fel: 
 
Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) 
Rédvár Építészeti Tervező, Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. (7020 Dunaföldvár, Petőfi S. u. 
15.) 
Solti Asztalos Ipari Szövetkezet (6320 Solt, Kossuth L. u. 1.) 
Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Kornis u. 7.) 
 
 A Képviselő-testület az eljárás keretében kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait: 
 

Bizottság tagjai: 

Név: Értékelési terület: 

Bárdos Lászlóné dr. - címzetes 
főjegyző 

Jogi feltételek, kizáró feltételek 

Tángli Istvánné - pénzügyi irodavezető Pénzügyi alkalmasság, kereskedelmi feltételek 

Lajkó Andor - építésügyi és műszaki 
irodavezető 

Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő 

Viczai János - DDIF Zrt. 
vezérigazgatója 

Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő 

Kovács Anikó - közbeszerzési referens Témafelelős, közbeszerzési előírások betartása 

Solymos Attila - műszaki ellenőr Műszaki alkalmasság, műszaki feltételek, határidő 

Bakó Györgyi - közbeszerzési szakértő Közbeszerzési előírások betartása 

 
Az eljárás típusa: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

A közbeszerzési eljárás tárgyát két részfeladatra bontva pályáztatja meg ajánlatkérő.  



3. részfeladat.  Építész terjedelem 

4. részfeladat.  Installáció (gépészet és villamos installáció) 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az ajánlattétel 
feltételeinek, szabályainak kidolgozására jóváhagyására, az alábbi feltételekkel: 
 
A kizáró okok: 
A kizáró okokra vonatkozóan a Közbeszerzési törvény által minimum követelményként előírt 
feltételek. 
 

• A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy 
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 56.§. (1) bekezdés a)-k) pontja alatt meghatározott kizáró okok 
hatálya alá tartozik. 

• A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt. 
56.§. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. 

• A ajánlattevő, közös ajánlattevő nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, ill. 
alkalmasságának igazolására más szervezetet, amely a kizáró okok hatálya alá tartozik 
(Kbt. 58. § (3) bekezdése). 

 
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumok: 
Az alkalmasság minimumkövetelménye: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő (külön-külön), ha: 

• Az utolsó három lezárt (2009. 2010. 2011.) üzleti évi számviteli szabályok szerinti 
éves beszámolója alapján megállapítható, hogy az utolsó három lezárt (2009. 2010. 
2011.) üzleti évben több mint egy alkalommal a mérleg szerinti eredménye 
veszteséges (negatív előjelű) volt. 

 

A műszaki-szakmai alkalmassági kritériumok: 
Alkalmatlan az ajánlattevő közös ajánlattevő, ha együttesen: 

1. részfeladatra vonatkozóan: 

• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében 
nem végeztek legalább 2 db vagy nettó 16 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával 
azonos jellegű építészeti kivitelezési munkát,  

2. részfeladatra vonatkozóan: 

• az ajánlattételi felhívás feladását megelőző, legfeljebb 60 hónapban összességében 
nem végeztek legalább 2 db vagy nettó 6 millió Ft értékű, a beszerzés tárgyával 
azonos jellegű gépészeti, illetve villamos kivitelezési munkát. 

 

Meghatározásra kerültek az alkalmassági feltétek közül a „személyi feltételek”: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 

• nem rendelkeznek a helyszíni munkák irányítását végző 1 fő „A” kategóriás felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben 
rögzítettek szerint 



• nem rendelkeznek a 1 fő gépész vagy épületgépész felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkezik a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint 

• nem rendelkeznek a 1 fő villamos felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik a 
244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 
1. részfeladatra vonatkozóan: 

• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 2 fő, legalább 1 éves építőipari 
kivitelezési gyakorlattal rendelkező, kőműves szakemberrel 

2. részfeladatra vonatkozóan: 

• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 1 fő, legalább 1 éves gépészeti- 
épületgépészeti gyakorlattal rendelkező, fűtés- vagy klímaszerelő szakemberrel 

• nem rendelkezik a helyszíni munkavégzéshez 1 fő, legalább 1 éves villamos 
gyakorlattal rendelkező, villanyszerelő szakemberrel 

 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén minden megkezdett nap után a szerződéses ár 
0,001 %-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. Kötbérköteles 
határidő a végső átadás-átvételhez tartozó határidő. 
Hibás teljesítés esetén a kötbér: az adott részteljesítéshez kapcsolódó szerződéses ár nettó 
értékének 10 %-a. 
Nem teljesítés esetére kikötött kötbér: a szerződéses nettó árra vetített 20 %. 
Jótállási kötelezettség: 2 év teljes körű jótállás az elvégzett kivitelezési munkákra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárás során az érvényes ajánlatot 
tevő ajánlattevőkkel a tárgyalások lefolytatására. 
 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
Határidő: azonnal 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-24/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

192/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dunavíz Kft. 
folyószámla hitelének meghosszabbítását a Dunavíz Kft. likviditásának biztosítása érdekében 
2012. június 22-től  2013. június 21-ig 24.000.000.- Ft. összegben.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül: 



  
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-25/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 19:20 órakor 
megtartott  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

193/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőföldvíz Kft. 
(Paks, Kölesdi u. 45.) víziközmű szolgáltatással kapcsolatos ajánlatát és úgy határozott, hogy 
megerősíti a 239/2011.(XI.29.) KT határozatát, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
továbbra is az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási  Társuláshoz 
kíván tartozni.  
 
Határidő: értesítésre 2012. július 23. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-25/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 19:20 órakor 
megtartott  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

194/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett   
„Együttműködési Megállapodás Bölcske szennyvízcsatorna hálózat bővítésre” című 
dokumentumot. 
 
A Megállapodás aláírásával megbízza Keresztes Lajos polgármestert. 
 
Aláírt Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő:  a határozat továbbítására 2012. július 25. 
Felelős: Takács Zoltán korelnök  
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül: 



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-25/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. július 10-én (Kedden) du: 19:20 órakor 
megtartott  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

195/2012.(VII.10.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 111/2011.(XI.24.) VM rendelet alapján mezőgazdasági 
utak fejlesztése jogcímen a Dunaföldvári 0357 és 0387 hrsz-ú földút korszerűsítésére. 
Az MVH 2012. július 3-án kelt határozatában 2082103662 azonosítószámon 
nyilvántartott támogatási kérelmet jóváhagyta az alábbi forrásösszetételben: 
 
Beruházás nettó összköltsége: 51 106 402.- Ft 
Saját forrás nettó összege:  12 776 609.- Ft 
Megítélt támogatás nettó összege: 38 329 793.- Ft 

 
2. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványhoz (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) a Dunaföldvár 0357 és 
0387 hrsz-ú földút korszerűsítése pályázat saját forrás részének biztosításához 65 %-
os támogatási intenzitás mellett, a főpályázatban el nem ismerhető vissza nem 
igényelhető áfa összegének figyelembevételével 17 237 970,- Ft összegben. 

 
3. Az önkormányzat a pályázatot az MVH pályázattal azonos pénzügyi és műszaki 

tartalommal nyújtja be. 
 
 
Határidő: a pályázat beadási határideje 2012. augusztus 15. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán sk.                                                 Bárdos Lászlóné  sk. 
                        korelnök                                                              címzetes főjegyző  
A polgármester akadályoztatása miatt                                 
 
 
Dunaföldvár, 2012. július 11. 
A kivonat hiteléül:  
 



 
 
 
 
 


