
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-1/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 8-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

1/2013.(I.08.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az 
önkormányzat intézményei épületeinek energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása 
céljából benyújtandó KEOP pályázat és a szükséges tanulmányok elkészítésével az ENVECON 
Környezetvédelmi és Projekttervező Kft-t (1125 Budapest, Dániel út 54/C) bízza meg.  
 
Vállalási ár:  

1. A pályázat elkészítésének alapdíja 400.000,- Ft + ÁFA, amely a pályázat formai 
befogadásakor esedékes. 

2. Amennyiben az Ajánlatkérő részére a pályázat alapján vissza nem térítendő támogatást ítélnek 
meg, a Vállalkozót 7.300.000.- Ft + ÁFA, vagy a beruházás értékének max. 2,5 %-a, mint 
kiegészítő szakértői díj illeti meg (amelyik értékében alacsonyabb összeg). 

 
Fedezete: 2013. évi költségvetés  
 
A fejlesztendő önkormányzati intézmények:  
 

� Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 2.) – fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz 
előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz 
tervdokumentáció) 

� DBM-MONI (Templom u. 9.) - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása 
megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz 
tervdokumentáció) 

� Sportcsarnok - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása megújuló alapon, 
elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz tervdokumentáció) 

 
Határidő: a pályázat benyújtása a meghirdetéstől számított 40. naptól esedékes, legkésőbb 2013. 
április 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-1 /2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 8-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

2/2013.(I.08.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az 
önkormányzat intézményei épületeinek energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása 
céljából benyújtandó KEOP pályázatban az építési beruházás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával a KÖZ-PÁLYA Kft-t (2367 Újhartyán, Monori u. 30.) bízza meg.  
 
Vállalási ár: A beadandó pályázatban megjelölt, beruházási érték 1,5 %-ának megfelelő, megbízási díj. 
 
Fedezete: 2013. évi költségvetés 
 
A fejlesztendő önkormányzati intézmények:  
 

� Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 2.) – fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz 
előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz 
tervdokumentáció) 

� DBM-MONI (Templom u. 9.) - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása 
megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz 
tervdokumentáció) 

� Sportcsarnok - fűtés korszerűsítés- és használati melegvíz előállítása megújuló alapon, 
elektromos energiatermelés napelemmel (komplex pályázathoz tervdokumentáció) 

 
Határidő: támogatott pályázat esetén az eljárás megindítására 2013. december 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
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K I V O N A T 
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3/2013.(I.08.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
1./Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dunaföldvár 
város labdarugó életének rendezése” című előterjesztést és úgy határozott, hogy a jegyző  az 
alábbi szempontok alapján terjessze elő a 2013. január 29-ei ülésre a megállapodás terveztet: 
 
a./ háromoldalú szerződés Dunaföldvár Város Önkormányzata –Dunaföldvári Football Club – 
Holler Utánpótlás Football Club között. 
b./ legyenek bontó feltételek részletesen szabályozva, 
c./ a szerződés az adott év utolsó napjával legyen felmondható, a felmondást lgkésőbb 
szeptember 30-ig közölni kell, 
d./ A bérleti szerződést a felek 15 évre kötik. 
 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DFC  Felügyelő 
Bizottságába 2013. január 09-től 2014. október 31-ig : 
                            Széles János 
                            Tóth István  
                            Takács Zoltán képviselőket delegálja.  
 
3./ A Holler UFC Felügyelő Bizottságába  2013. január 09-től 2014. október 31-ig 
                            Kiss Lajos Csaba képviselőt delegálja.  
 
 
Határidő:  1./ pont: 2013. január 29-ei Kt. ülés 
                   2.-3./ pont: azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző   
 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-1/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 8-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 

4/2013.(I.08.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GEMENC Volán Zrt. kérelmére úgy 
határozott, hogy a 345/2012.(XII.18.) KT határozatában foglalt 2013.március 10-ei felmondási 
határidőt - a  GEMENC Volán Zrt.-vel 2000. július 1. napján megkötött bérleti szerződés 6./ pontjában 
meghatározott 90 napos felmondási határidőtől eltekintve -  2013. február 28.-ára módosítja, és ezáltal 
a bérleti jogviszony megszűnésének jogcíme felmondás helyett közös megegyezéssel megszűnésre 
módosul. 
  
2./ A Képviselő-testület felkéri a GEMENC Volán Zrt. képviselőjét, hogy legkésőbb 2013. január 15-
ig írásban tájékoztassa Horváth Zsolt polgármestert az alábbiakról: 
 
    a)   A dunaföldvári autóbuszpályaudvar területére, mint megállóhelyként igénybevett területre a más 
menetrendszerinti, illetve egyéb tömegközlekedéssel foglalkozó jogi és magánszemélyekkel kötött 
megállapodások másolatát. Amennyiben időközben a megállapodásokban foglalt használati / bérleti 
díj változott, annak okirati másolatát.       
   b) A dunaföldvári autóbuszpályaudvar területén található ingatlanok használatára jogi és 
magánszemélyekkel kötött  megállapodások másolatát. Amennyiben időközben a megállapodásokban 
foglalt használati / bérleti díj változott, annak okirati másolatát.   
   c)     A dunaföldvári autóbuszpályaudvar  zöldfelületének karbantartására, a gépészeti berendezések 
működtetésére jogi és magánszemélyekkel kötött  megállapodások másolatát. Amennyiben időközben 
a megállapodásokban foglalt használati / bérleti díj változott, annak okirati másolatát.  
  d)   A fentiekben nem említett, és egyéb tárgyban jogi és magánszemélyekkel kötött  megállapodások 
másolatát (különösen gáz, villany, víz, csatorna, telefon közmű szerződések). Amennyiben időközben 
a megállapodásokban foglalt használati / bérleti díj változott, annak okirati másolatát.   
  e)  A Gemenc Volán Zrt. 2013. március 01-től a dunaföldvári autóbuszpályaudvar területének, 
ingatlanainak használatára vonatkozó konkrét kérelmét. 
 
3./ A Képviselő-testület a 2013. január 29-ei ülésére előterjesztést kér a dunaföldvári 
autóbuszpályaudvar 2013. március 01. utáni hasznosítására, működtetésére vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 09. 
A kivonat hiteléül:  
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5/2013.(I.08.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése által közétett „Az Év tolna Megyei Civil Szervezete” elismerő cím elnyerésére  a  
 

LÖFAN Mazsorett Csoport-ot 
(7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.)  

 
javasolja. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 


