
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

6/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2011.(XI.29.), 
263/2011.(XII.19.), 264/2011.(XII.19.), 
2/2012.(I.31.), 16/2012.(I.31.), 58/2012.(III.06.), 59/2012.(III.06.), 78/2012.(IV.03.), 
79/2012.(IV.03.), 93/2012.(IV.24.), 120/2012.(V.22.), 139/2012.(V.29.), 121/2012.(V.31.), 
122/2012.(V.22.), 147/2012.(VI.19.), 155/2012.(VI.19.), 181/2012.(VII.10.), 
213/2012.(IX.04.), 255/2012.(X.09.), 258/2012.(X.16.), 260/2012.(X.30.), 267/2012.(X.30.), 
 275/2012.(X.30.), 279/2012.(X.30.), 313/2012.(XI.27.),280/2012.(X.30.), 
287/2012.(XI.13.), 288/2012.(XI.13.), 291/2012.(XI.13.),293/2012.(XI.13.), 
294/2012.(XI.13.), 300/2012.(XI.27.), 306/2012.(XI.27.),308/2012.(XI.27.), 
310/2012.(XI.27.), 312/2012.(XI.27.), 315/2012.(XI.27.) 
317/2012.(XI.27.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 

 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
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7/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét  I. fordulóban megtárgyalta. 
Megismerve az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és bizottságainak kialakított 
álláspontját, a rendelet-tervezetet  II. fordulóban való továbbtárgyalásra javasolja és elfogadja  
az alábbi módosítások beépítésével: 
 
1./ Működési és dologi kiadások: 
    -  A földutak helyreállítására előirányzott keretet  1.500 e Ft-tal javasolt megemelni  a    
környezetvédelmi alapra előirányzott  2.000 e Ft terhére, s így a környezetvédelmi alap 
összege 500 e Ft-ra csökken. 
 
2./  Felhalmozási kiadások: 
     -  A felhalmozási kiadások részletezéséről szóló  2.1.2. sz mellékletben  kimutatott 
fejlesztési kiadások csökkentendők a Mezőgazdasági földút fejlesztése bruttó 70.556 e Ft  
összeggel, ( melynek önereje  32.226 e Ft, támogatás 38.330 e Ft ) mivel a KT úgy döntött 
hogy a tervezett fejlesztést nem valósítja meg.  
 

- A fenti mezőgazdasági földút pályázat önereje helyett a felhalmozási kiadások 
előirányzataként tervezendő 9.900 e Ft mezőgazdasági földút felújítása,  önkormányzati 
önerős megvalósítással. 

     -  A felhalmozási kiadások értéke növelendő új fejlesztésként megvalósítandó   
mezőgazdasági gépvásárlás (árokásó) a megemelt mezőőri járulék  2012. december 31-i 
maradványából 5.697 e Ft önerővel. 
 
Határidő: 2013. március 05-i  Kt. ülésen a költségvetés II. fordulóban történő tárgyalása 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
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8/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvár város, Bölcske, Madocsa községek 
önkormányzatainak gyermekjóléti alapszolgáltatásainak ellátásával kapcsolatos 
intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetését 11.225.000,- Ft bevételi főösszeggel és 
11.225.000,- Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 
 

Bevételek 
            

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

2.673.000 849.600 590.400 4.113.000 

3.Önkormányzati 
   támogatás(normatíva) 

3.519.450 1.118.640 777.360 5.415.450 

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

 
1.696.550 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1.696.550 

     
Bevételek összesen: 7.889.000 1.968.240 1.367.760 11.225.000 

 
 

Kiadások 
Működési kiadások Dunaföldvár Bölcske Madocsa 2012.évi 
 65,7% 20,7 % 13,6 % Előirányzat 
 l.Személyi juttatások 5.408.424 1.704.024 1.119.552 8.232.000 
2.Munkadókat terh.jár. 1.410.579 444.429 291.992 2.147.000 
3.Dologi kiadások  555.822 175.122 115.056 846.000 
Kiadások összesen: 7.374.825 2.323.575 1.526.600 11.225.000 
 
Határidő:folyamatos. 
Felelős: társulás   polgármesterei 
   

k.m.f. 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
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9/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. tv. (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy 
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik 
vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, 
hogy a betét vagy egyéb számlakövetés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó 
adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig – az átvállalás 
napján az állam által megjelölt számlára átutalja.* 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 

 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat 

kösse meg. 
 

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013. június 28. 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
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10/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.01.01-től 
 
a.) Horváth Zsolt  polgármester illetményét:           425 200,- Ft/hó összeggel állapítja meg. 
 
b.) Horváth Zsolt polgármester költségátalányát:     85 040,-  Ft/hó összeggel állapítja meg. 
 
 
Határidő:  2013.02.15. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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11/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 01. 01-től 
 
1. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester  tiszteletdíját:         173 900,- Ft/hó  összeggel 
állapítja meg. 
 
2. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester  költségátalányát:     26 085,- Ft/hó  összeggel 
állapítja meg. 
 
 
 
Határidő:  2013.02.28. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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12/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó -  a Berze-Nagy 
Ilona  Városi Könyvtár könyvtárvezetőjének beszámolóját a könyvtár 2012. évi munkájáról 
elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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13/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó -  a Napsugár 
Integrált Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról készült  beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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14/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

1./Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális 
Intézmény munkájának hatékonysága és gazdálkodásának racionalizálása érdekében úgy 
határozott, hogy az intézmény  
 

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 4. számú telephelyét megszünteti,  
a demens részleget a székhelyre 

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. szám alá szervezi át. 
 

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a lakókkal, azok hozzátartozóival, a szakmai 
engedélyező szervezetekkel történő egyeztetést követően teremtse meg a székhelyre történő 
átköltözés humánus feltételeit, vizsgálja felül a dolgozói létszámot, ezt követően kérje meg a 
működési engedély módosítását.  
 
2./ A Képviselő-testület a 344/2013.(XII.18.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester, 
              Jenei Judit intézményvezető  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
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15/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Dunaföldvár Város Polgármesteri 
Hivatala  alapító okiratát és ezzel egyidejűleg a 6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott SZMSZ 13. számú Függelékét az alábbiak szerint módosítja 2013. február   01-i 
hatállyal kezdődően: 
 
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal alapító okirata az alábbiak szerint változik: 
 

I. Az pontja az alábbiak szerint módosul: 

                    1. A költségvetési szerv neve 

„Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal” 
 

II. A  4. pont a hivatal „Illetékességi területe” pontjából a „közoktatás” kifejezés 
köznevelésre változik. 

III. Az alapító okirat 5. a) pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal: 
 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 
     IV.     A 13.  a) pont A munkáltatói jogkörök gyakorlása” az alábbira változik: 
 

13. a)  A jegyző kinevezési rendje: a polgármester – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. A kinevezés 
határozatlan időre szól. 
 
A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 
 
A jegyző kinevezésére vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CLXXXIX. törvény – 
Magyarország helyi önkormányzatairól és a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 
tisztviselőkről. 

 
Határidő: 2013. január 31.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester    
 

k.m.f. 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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16/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint nevelési intézmények 
gesztor fenntartója – az óvodás gyermekek  beíratásának időpontját  a 2013/2014. nevelési 
évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Az óvodai beiratkozás ideje a 2013/2014. nevelési évre: 

Dunaföldváron 

 
2013. április 2-4. (kedd, csütörtök) 

8 – 12 óra 
13 – 17 óra 

Helye: Dunaföldvár, Jókai utca 7. sz. óvodaépület. 
 

Bölcskén 

 
2013. április 8-9. (hétfő, kedd) 

8 – 12 óra 
13 – 16 óra 

Helye: Bölcske, Paksi utca 21. sz. óvodaépület. 
 

Madocsán 

 
2013. április 10-11. (szerda, csütörtök) 

8 – 12 óra 
13 – 16 óra 

Helye: Madocsa, Paksi utca 19. sz. óvodaépület.  
 

 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Horváthné Támer Ilona igazgató 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
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17/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó - megtárgyalta a D-B-M 
óvodák és bölcsőde 2013. évi nyári nyitva tartásáról szóló előterjesztést.  
Az óvodák és bölcsőde nyári nyitva tartása tárgyában az igazgató asszony által benyújtott tervezetet 
jóváhagyja. 
Ennek megfelelően az óvodák és bölcsőde nyári nyitva tartása a következők szerint alakul a 2013. 
évben: 

Dunaföldváron 

 
Időpont:     Óvodák nyitvatartási ideje: 
2013. június 28-ig:   - minden óvoda nyitva (Kivétel a Kossuth Lajos utca 4.) 
2013. július 1 - augusztus 2-ig:  - József téri óvoda ügyelet 
2013. augusztus 5 - 30-ig:   - Jókai utcai ügyelet 
2013. szeptember 2-től:   - minden óvoda nyitva 
 
Az ügyelet alatt az ügyeletes óvoda nyitva tartása: 5.30-17.00-ig. 

Bölcskén 

 
Időpont:     Óvoda  nyitvatartási ideje: 
2013. május 31-ig   - teljes nyitvatartási idő 
2013. június 3 - augusztus 2-ig:  - ügyelet 
2013. augusztus 5 -24-ig:  - zárva (nyári nagytakarítások) 
2013. augusztus 26-30-ig:  - ügyelet 

2013. szeptember 2-től:  - teljes nyitva tartás 

Madocsán 

 
Időpont:     Óvoda nyitvatartási ideje: 
2013. május 31-ig   - teljes nyitvatartási idő 
2013. június 3-tól július 5-ig   - ügyelet 
2013. július 8 – 26-ig:   - zárva (nyári nagytakarítások) 
2013. július 29 - augusztus 2-ig:  - ügyelet 
2013. augusztus 5-től:   - teljes nyitvatartási idő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bölcsődei Tagintézmény nyári nyitvatartási ideje: 

 
 
 

Időpont: 
2013. augusztus 9-ig:   - teljes nyitvatartási idő 
2013. augusztus 12 - 30-ig:  - zárva (nyári nagytakarítások) 
2013. szeptember 2-től:   - teljes nyitvatartási idő 

 
Határidő: 2013. február 15. (a közzétételre) 
Felelős:  Horváthné Támer Ilona    igazgató 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

18/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati alapítású    
„Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány  beszámolóját a 2012. évről elfogadja. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

19/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 4141/1 hrsz-ú 
autóbusz-pályaudvar üzemeltetésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tárgyban jelen döntés meghozataláig a 
345/2012. (XII.18.) és a 4/2013. (I.08.) számú Kt. határozat született. 

2. Az autóbusz-pályaudvarra üzemeltetési szerződést az önkormányzat nem köt, a 
felmerülő feladatokat saját szervezésében látja el, úgymint: 
- A váróterem 4 óra 30 perc és 20 óra közötti nyitvatartása, ezen időközön kívül 

zárvatartása. 
- A pályaudvar parkosított részeinek gondozása, tisztántartása. 
- Az utas-váróterem folyamatos tisztántartása. 

A közlekedési utak, peronok takarítása, télen síkosság mentesítése. 
- A pályaudvar megfelelő kivilágításáról gondoskodik (lámpák le-fel kapcsolása). 
- Vízóra, villanyóra állását a szolgáltatók felé leigazolja.  
- Az üzemeltetéshez szükséges rezsianyagot biztosítja. 

3. A Képviselő-testület az alábbi bérleményrészeket licit útján meghirdeti: 
- 86 m2 alapterületű üzlethelyiség 
- 116,6 m2 alapterületű üzlethelyiség 
- 55,8 m2 alapterületű üzlethelyiség 
- 16,53 m2 alapterületű üzlethelyiség 
- 15,3 m2 alapterületű nyilvános WC 
Kikiáltási ár: 15.220,- Ft/m2/év+Áfa. 
 

4. Az autóbusz pályaudvar várótermében lévő 6,2 m2 területű helyiséget az 
önkormányzat a Gemenc Volán Zrt. részére ingyenes használatba adja (bérletárusító 
helyiség). Az ingyenes használat ellenszolgáltatásaként a Gemenc Volán Zrt. látja el 
az utastájékoztatást olyan formában, hogy a Volán elkészíti az autóbusz állomáson 
megforduló menetrendszerinti járatok menetrendjét, azt aktualizálja, kifüggeszti 
minden felszállóhelyen és a váróteremben, ezek érdekében kapcsolatot tart a Volán 
társaságokkal, szervezi és koordinálja a minél optimálisabb menetrendet. 
A határozathozatal időpontjában az autóbusz állomáson 13 Volán társaság járatai 
közlekednek. 

5. A Képviselő-testület az autóbusz váróterem gazdaságosabb működtetése érdekében 
azt leválasztja úgy, hogy az utasok várakozása továbbra is kulturált és megfelelő 
területű maradjon. 
A kültéri világítás közvilágítási rendszerre történő rákötését az önkormányzat 
engedélyezi. A fenti munkák elvégzését a 2013. évi bérleti díj bevételei terhére 
engedélyezi.  
 
 



 
 
 

6. A határozat 3. és 4. pontjában foglalt bérletekre vonatkozóan külön-külön egyedi 
bérleti és haszonkölcsön szerződést kell kötni. A bérleti és haszonkölcsön szerződés 
aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 3. pont esetében a licit kiírására 2013. 02. 04. 
                 4. pont esetében a haszonkölcsön szerződés megkötésére 2013. 02. 15. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

20/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete működési céljellegű támogatás 
nyújtásával egybekötött háromoldalú megállapodást köt a Dunaföldvári Football Clubbal  és a 
Holler Utánpótlás Football Club-bal.  
 
A Megállapodás aláírására felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert. 
 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: szerződés kötésre 2013. II.05. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

21/2013.(I.29.) 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 5.000.000.- 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:  
 

� DBM-MONI – Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 19-23.) - fűtés korszerűsítés- és használati 
melegvíz előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex 
pályázathoz tervdokumentáció) 

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

� Óvoda (Iskola u.) - 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 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

22/2013.(I.29.) 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:  
 

� DBM-MONI – Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 19-23.) - fűtés korszerűsítés- és használati 
melegvíz előállítása megújuló alapon, elektromos energiatermelés napelemmel (komplex 
pályázathoz tervdokumentáció) 

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

� Óvoda (Iskola u.) - 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 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

23/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
dunaföldvári 0133/2.; 0183/2.; 0487/84.; 6374/15.; 6401/2.; 6478/5.; 8733. (Nemzeti 
Földalapba tartozó ingatlanok), 0394/2.; 0487/82.; (Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében állnak) ingatlanok tulajdonosait / kezelőit 2013. március 14-ig történő 
nyilatkozattétel végett Horváth Zsolt polgármester által kéri megkeresni annak érdekében, 
hogy a fenti ingatlanok térképi állapota és a valóságos természetbeni állapota közötti 
különbséget felméri-e, illetve  helyre állítja-e , és az utak használhatósága érdekében tervezett 
felújítási munkák időpontjáról is  adjanak tájékoztatást. 
 
A Képviselő-testület a dunaföldvári 0626/1. (M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. 
vagyonkezelésében van) és a 0487/83. ingatlan vonatkozásában korábban bejelentett tulajdoni 
igényéről lemond. 
 
A Képviselő-testület a 2013. április 16-ai ülésére kér tájékoztatást és előterjesztést a 
vagyonkezelők által megküldött nyilatkozatok tartalma alapján. 
 
 
Határidő: 2013. április 16.-ai  KT ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

24/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának pályázati  felhívása  

önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítására  
 

1. Az Pályázatkiíró neve, címe, távirati címe, telefon,  és telefax számai:  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 
 Telefon: 75/541-550 
 Fax: 75/541-555 
 

2. a.) A választott eljárás: egyszerű, nyílt 
b.) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: 
üzemeltetés vállalkozási formában 

 

3. A beszerzés tárgya és a teljesítés helye: 
Dunaföldvár Város  1000 fő alatti és feletti rendezvényeinek egészségügyi biztosítása. 
 
 a) 1000 fő ALATTI rendezvények: 

• 2013. évi Országos állat- és kirakodóvásár időpontjai:  
   - március 17.,        április 21.,    május 19., 
   - június 16.,            július 21.,     augusztus 18., 
   - szeptember 15.,  október 20.,  november 17. 

A pályázó feladata a Dunföldvár, Alsó tó külterület 0268  hrsz.-ú helyszínen az             
5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. sz. melléklete szerinti mozgóőrség keretében 
végzendő rendezvény egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása 
8- 13 óráig.  

• Május 1. – majális (Horgásztanya) 
              A pályázati kiírásban megjelölt szolgáltatást 10-20 óráig kell biztosítani. 
 

• Szeptember 28-29. – Szüreti Fesztivál (Dunaföldvár Városháza előtti terület) 
 A pályázati kiírásban megjelölt szolgáltatást szeptember 28-án 18-22 óráig, szeptember 29-én 
13-17 óráig kell biztosítani. 
 

 b)  1000 fő FELETTI rendezvény: 
• Augusztus 20. – Szent István Napi Vigasság (Duna part) 

              A pályázati kiírásban megjelölt szolgáltatást 10-22 óráig kell biztosítani. 



Az 1000 fő alatti rendezvények időtartamára 1 db mentő gépkocsi (mentőápoló, 
gépkocsivezető, alap, sürgősségi és mentéstechnikai felszerelés) az Országos állat- és 
kirakodó vásárra alkalmanként 1 db mentő gépkocsi biztosítása szükséges. 
 
Az 1000 fő feletti rendezvény időtartamára 1 db eset vagy rohamkocsi 
(orvos/mentőtiszt, mentőápoló, gépkocsivezető, kiemelt sürgősségi és 
mentéstechnikai felszerelés) biztosítása szükséges. 
 

4. A Pályázó konkrét pályázati feladatai: 
a)  A rendezvény szervezője által megrendelt időpontban, a megrendelés szerinti 
kapacitással a rendezvény helyszínén felvonul; 
b) A megrendelt időtartamban az általa szerződött szakdolgozókkal és az 
egészségügyi tevékenység ellátáshoz szükséges gépjárművekkel, eszközökkel és 
egyéb egészségügyi felszereléssel a szükséges oxiológiai ellátást biztosítja; 
c)   Az egészségügyi tevékenység ellátásához kapcsolódó adminisztratív feladatokat 
ellátja; 
d)    Gondoskodik az ellátott betegek szükség szerinti további ellátása céljából történő 
szállításáról vagy szállításának megrendeléséről.  

 

5. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 
A szerződés határozatlan idejű. 
 

6. a.) A pályázat benyújtásának címe, határideje és módja: 
A pályázatokat kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 
 2013. február 25.  (Hétfő) 12.00 óráig kell az alábbi címre benyújtani: 
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 
Horváth Zsolt polgármester 
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 
A benyújtás módja: a borítékon „MENTŐS” jelige szerepeljen. 
 

b.) A pályázat felbontásának időpontja: 
2013. február 26-ai Pénzügyi Bizottsági ülésen  
 

7. a.) A pályázati felhívás egyben meghívó is. A pályázatok felbontására a 
Pályázatkiíró meghívja: 
- a pályázókat, ill. képviselőket. 

 
b.) A pályázat felbontásának helye: 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 
I. emelet 6-os számú Tanácskozó terem 
 

 

8. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a 
vonatkozó előírásokra: 
A Pályázó tevékenysége szerződésszerű ellátásáért a mindenkori érvényes díjszabás 
szerinti fix összegű megbízási díjra jogosult, melyet a Pályázó által szerződésszerűen 
ellátott pályázati feladat teljesítését követően a benyújtott számlának megfelelően (8 



munkanapon belül átutalással) a Pályázatkiíró kifizet. A megbízási  díj magában 
foglalja az esetleges betegellátás kapcsán felmerülő költségeket (pl. gyógyszerek, 
kötszerek).  
A Pályázó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A § (1) bekezdése alapján 
tájékoztatja a Pályázatkiírót, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál 
nyilvántartott köztartozása nincs. A Pályázó vállalja, hogy az erről szóló igazolást a 
Pályázatkiíró erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Pályázatkiíró részére megküldi.  
 

9. A pályázók műszaki alkalmasságának igazolására kért adatok és tények: 
A szolgáltatás végzésére szolgáló saját tulajdonú géppark fenntartása, a tevékenység 
végzésére jogosító engedély, a szakmai személyzet biztosítása, megkötendő 
szerződés, vagy az eszközök biztosítására vonatkozó más elképzelés. 
 

10. Az pályázati kötöttség lejártának időpontja: 
A pályázati határidő lejártakor kezdődik és az elbírálástól számított 30 napig tart. 
 

11. Az pályázatok elbírálásának szempontjai: 
Előnyben részül az a pályázó, aki 
- alacsonyabb vállalkozási árajánlatot tesz 
- a pályázatban nem kért, de a tárgyhoz tartozó plusz szolgáltatásra tesz ajánlatot. 

 
12. A nyertes pályázó lehetőséget kap két civil szervezet rendezvényének egészségügyi 

biztosítására, amennyiben vállalja, hogy az önkormányzattal kialkudott áron végzi a 
civil szervezeti rendezvények biztosítását is (Betyárnap, Sárgagödör gyermeknap).  

 

13. A pályázat elbírálásának  időpontja:  
      2013. március 05-ei Képviselő-testületi ülés  
 
14. A Pályázatkiíró a nyertes Pályázóval szolgáltatási szerződést köt. A nyertesnek a 

pályázatban megjelölteken kívül lehetősége lesz a civil szervezetek által szervezett 
Betyárnap és a Sárgagödör téri gyereknapi rendezvény biztosítására is. 

 

Dunaföldvár, 2013. január 29.  
Bárdos Lászlóné dr. sk. 

   címzetes főjegyző  
 
Határidő: 2013- március 5-ei Kt. ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

25/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a 147/2012. 
(VI.19.) KT határozatát visszavonja. 
A fentiekkel egyidejűleg az önkormányzat tulajdonát képező 7020 Dunaföldvár, Vörösmarty  
u. 24. szám alatti 1542. hrsz-ú ingatlant szociális alapon bérbeadható önkormányzati 
bérlakássá visszaminősíti. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

26/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem vásárolja meg Ruff Ilona 
7020 Dunaföldvár, Erkel Ferenc u. 11/c. szám alatti lakos tulajdonát képező 2239/A/3 hrsz.-ú, 
54 m2 területű lakóházas ingatlant. 

 
 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

27/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
 

Dunaföldvár Város Képviselő–testülete megtárgyalta Dunaföldvár Város Településszerkezeti 
Terve módosításának határozathoz csatolt – egységes szerkezetbe foglalt – dokumentációját 
és azt elfogadja, egyben a 5/2009. (II.03.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-2/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

28/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Radnóti,  Katona 
József utcák burkolatának minőségét.  
Felkéri a városfejlesztési és műszaki iroda vezetőjét, hogy a soron következő ülésre adjon 
tájékoztatást arra vonatkozóan, milyen útburkolattal tehető járhatóvá a két utca és annak 
várhatóan mennyi a költsége.  
 
 
Határidő: 2013. március 05-ei Kt. ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-3/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  20:45 órakor 
megtartott  zárt ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

29/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megvásárolja a dunaföldvári 
4231/4/A hrsz-ú (20 m2 területű) támfalból induló pincét, Molnár Gabriella 7020 
Dunaföldvár, Várdomb u. 17. szám alatti lakostól, 350.000,- Ft-ért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adásvétellel kapcsolatos 
iratok aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-3/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  20:45 órakor 
megtartott  zárt ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

30/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pap Antalné (Dunaföldvár, Völgy 
u. 1.)  átmeneti segély elutasítása elleni fellebbezési kérelmét elutasítja és a megtámadott 
határozatot helybenhagyja, mivel a határozat a jogszabályi előírásoknak (1993.évi III. tv. 45. 
§, Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009.(III.01.) KT rendelete 5. 
§ (7) bekezdése) megfelel. 
 
 
Határidő: értesítésre 2013. február 10. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-3/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  20:45 órakor 
megtartott  zárt ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

31/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. évben 
„Dunaföldvár Város Díszpolgára” kitüntetést nem adományoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-3/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  20:45 órakor 
megtartott  zárt ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

32/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a város polgárainak javaslata 
alapján   - 2013. évben 

 

Simon István  
református lelkészt 

Dunaföldvár, Ilona  u. 3. sz. alatti lakost 
 

„Dunaföldvárért Emlékérem”  

 

kitüntetésben részesíti. 
 
 
 
Határidő: 2013. március 01-ei  ünnepi ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester (az ünnepi testületi ülésen történő átadásért.) 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-3/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  20:45 órakor 
megtartott  zárt ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

33/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a város polgárainak javaslata 
alapján -  2013. évben  

 

Lukácsi PálnéLukácsi PálnéLukácsi PálnéLukácsi Pálné    
Dunaföldvár, Rákóczi u. 10. szám alatti lakos 

nyugdíjas gimnáziumi tanárt 
 

"Dunaföldvár Gyermekeiért”"Dunaföldvár Gyermekeiért”"Dunaföldvár Gyermekeiért”"Dunaföldvár Gyermekeiért” 
kitüntetésben részesíti. 

 
 
 
Határidő: 2013. március 01-ei ünnepi ülés  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester (az ünnepi testületi ülésen történő átadásért.) 
  
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-3/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. január 29-én (Kedden)  20:45 órakor 
megtartott  zárt ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

34/2013.(I.29.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -  a város polgárainak javaslata 
alapján - 2013. évben 

 

nnnnéhai éhai éhai éhai Keresztes LajosKeresztes LajosKeresztes LajosKeresztes Lajos        
történésznektörténésznektörténésznektörténésznek    

Dunaföldvár város volt  polgármesterének 
 

„Dunaföldvár Város„Dunaföldvár Város„Dunaföldvár Város„Dunaföldvár Város Posztumusz Posztumusz Posztumusz Posztumusz Díszpolgára” Díszpolgára” Díszpolgára” Díszpolgára”    
 

Címet  adományozza. 
  
 
Határidő: 2013. március 01-ei ünnepi ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester (az ünnepi testületi ülésen történő átadásért.) 

 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. január 30. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 



 


