
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

78/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetési zárszámadás pénzmaradvány-kimutatás 
táblázatban (7. számú melléklet) 15. sorszám alatt kimutatott szabad pénzmaradvány összegét 
– 37.488.000.- Ft-ot – elvonja. 
A 14. sor szerinti kötelezettségvállalással  terhelt pénzmaradványra vonatkozóan a Képviselő-
testület felkéri valamennyi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt kimutató intézmény 
vezetőjét, hogy kötelezettségenként dokumentálva mutassa be, miért tarja indokoltnak a 
pénzmaradvány kötelezettséggel terheltként történő elszámolását.  
 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester és intézményvezetők 
 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

79/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi Éves Belső 
Ellenőrzési  Jelentést  elfogadja.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

80/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Város 
Önkormányzat 2014. évi  gazdálkodásának költségvetési koncepcióját a határozathoz 
mellékelt előterjesztés szerin elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül: 



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

81/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti 
Idegenforgalmi Zrt. 2013. évi üzleti tervét 15 millió Ft. fedezethiánnyal elfogadja.  
A DDIF Zrt. működési támogatási összegét 2013.évban 15 millió Ft.-ban állapítja meg.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

82/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVII-B-22/720-12012. számú 
(a határidő módosítást tartalmazó XVII-B-22/380-2/2013. számú)  a Tolna Megyei 
Kormányhivatal által a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001.(IV.01.) önkormányzati 
rendelet vonatkozásában tett törvényességi felhívásban foglaltakat megismerte és azt 
elfogadta - hatályon kívül helyezte a törvénysértő helyi rendeletet, és helyette új rendeletet 
alkotott. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

83/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri  a polgármestert, hogy a 
dunaföldvári temetőkben történő temetkezésekkel kapcsolatos  képviselői indítvány alapján 
kezdeményezzen egyeztetető megbeszélést a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában 
álló temetők üzemeltetésével és a temetői szolgáltatások ellátásával kapcsolatos lakossági és 
szolgáltatási észrevételek egyeztetése céljából. 
Az egyeztető megbeszélés célja, hogy minden érintett és érdekelt fél számára, a lakosság 
megelégedésére történjen a kegyeleti szolgáltatások ügyintézése és végzése, valamint annak 
kezdeményezése, hogy a Római Katolikus Egyházközség vizsgálja meg, hogy a MŰDEKOR  
2004. Kft. a  Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette-e.  
 
 
Határidő: A határozat továbbítására 2013. április 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

84/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. 
évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
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85/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgáltatás 2012. 
évi tevékenységéről  készített beszámolót elfogadja.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

86/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás pályázatot hirdet a   
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. ) 
igazgatói álláshelyének betöltésére. 
 
 

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S 
 

A DUNAFÖLDVÁR-BÖLCSKE-MADOCSA MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) 

álláshely betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
               ( 3 hónap próbaidő) 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezetői megbízás határozott időre, 2013. augusztus 15-től   2018. augusztus 14-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Megszervezi az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek szakszerű ellátását. Irányító 
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, gazdaságos működését, szakmai 
önállóságát, az önkormányzati tulajdon védelmét. Vezeti a nevelőtestületet, irányítja és ellenőrzi a 
nevelő és gondozó munkát. Elkészíti a belső szabályzatokat, gondoskodik azok karbantartásáról és a 
munkatársakkal történő megismertetéséről. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Teljesíti az intézmény 
gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Ellenőrzi az 
intézményi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak időbeli arányos felhasználását. Ellátja a 
tanügy-igazgatási feladatokat. Együttműködik az óvodaszékkel, a szülői szervezetekkel, az intézményi 
érdekképviseleti szervekkel.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

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

• Cselekvőképesség. 
• Büntetlen előélet. 



• Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. 

• Óvodapedagógus  munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat. 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Óvodában szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz. 
• A képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i). 
• A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági  erkölcsi bizonyítvány. 
• Az intézmény vezetésére vonatkozó  program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  
  összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
-  a pályázatát elbíráló  üléseken kívánja-e zárt ülés tartását, 
-  hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 
-  vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. augusztus 15. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: „Igazgató.” 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázatok véleményezését követő első  ülésén Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa - a társulási tag önkormányzatok előzetes 
véleményének figyelembe vételével -  dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 14. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 
75/541-553 telefonszámon. 
 
Határidő: 2013.08.14. 
Felelős a pályázati kiírás továbbításáért: Baráthné Ruzicska Erika   
 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

87/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményben, mint működtető önkormányzat hozzájárul a 
rehabilitációs keret terhére: 
 
- a Bölcskei Óvodai Tagintézményben 1 fő, 6 órás, határozott idejű (2013.május 2-2013. 
augusztus 31-ig)  részmunkaidős takarító, 
 
- a  Madocsai Kölyökkuckó Óvoda Tagintézményben 1 fő, 6 órás, határozott idejű (2013. 
április 22.-2013.augusztus 31-ig) részmunkaidős takarító alkalmazásához. 
 
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

88/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2012. 
évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

89/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyommal 
fertőzött területeken közérdekű védekezés végrehajtása tárgyában, ajánlattételi felhívás 
közzétételével indult eljárását ajánlattevők hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új 
eljárás megindítását nem kezdeményezi. 
 
A tárgyévben adódó közérdekű védekezés végrehajtását  az Önkormányzat saját maga végzi 
el 
          - fűkaszás vágás esetén:  2.400.- Ft./+ÁFA/óradíj 
           
          - traktoros vágás esetén:  4.000.- Ft.+ÁFA/óradíj  
 
áron.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
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K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
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90/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Kiss Lajos Csaba  
írásbeli   bejelentését a  tiszteletdíja felajánlásáról. 
A képviselő-testület a képviselő  1 044 983 ,- Ft összegű tiszteletdíját és annak járulékát az 
alábbi civil szervezet támogatására használja fel: 
 
 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Aranyhorog Horgászegyesület 1 044 983,- 
 Összesen: 1 044 983,- 
 
 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2013.05.31. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

91/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. 
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény rendelkezései alapján úgy határozott, hogy az 
érintett utcák lakóinak javaslatát és kérését figyelembe véve az 55/2013.(III.05.) KT 
határozatát visszavonja és 2013. május 1. napjától az utcaneveket az alábbiak szerint 
változtatja meg: 
 

• Sallai Imre utca → Nefelejcs utca 
• Hámán Kató utca → Búzavirág utca 
• Ságvári Endre utca → Szent Lőrinc utca 
• Korvin utca → Corvin János utca 
• Rózsa Ferenc utca → Rózsa utca 

 
Határidő: 2013. május 01. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

92/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kertész Gábor 
Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 44. szám alatti lakos csere felajánlását a tulajdonát képező 110/1 
hrsz-ú, kb. 75 m2 területű ingatlan tárgyában, közút céljára, Dunaföldvár, Kadarka utcában, 
mely kialakítás alatt van. 
Csereként az Önkormányzat a tulajdonát képező dunaföldvári 109/7 hrsz.-ú ingatlanból ad át 
kb. 35 m2 területet.  
A csereügylet értékkülönbözet nélkül bonyolódik le.  
Az önkormányzatot terheli az adásvétel során felmerülő ügyvédi és földhivatali bejegyzési 
költség, kb. 20.000.- Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a cserével kapcsolatos iratok 
aláírására.  
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

93/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Vermek sora és a Kodály Zoltán utca 
kereszteződésében (2868 hrsz.) közterületen, a Vermek sora 4. szám (2744 hrsz.) alatti 
ingatlanból induló pince mellékágának leszakadása 
 

A káresemény forrásösszetétele: 

       adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 319.005,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 744.345,- Ft 70 

Forrás összesen 1.063.350,- Ft 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.063.350,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 



*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő 

rész aláhúzandó). 

 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

-A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (III.08.) KT. 
számú rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

-A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

94/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Jobbágyősök utcában (3496 hrsz.) 
közterületen a Jobbágyősök u. 20/A. szám (3525 hrsz.) alatti ingatlan melletti 
pinceleszakadás 
 

A káresemény forrásösszetétele: 

       adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 908.793,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 2.120.517,- Ft 70 

Forrás összesen 3.029.310,- Ft 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.029.310,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  



 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő 

rész aláhúzandó). 

 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

-A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (III.08.) KT. 
számú rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

-A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

95/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 
Megbízza a Placc Kft.-t  (6320, Solt, kecskeméti u. 23.) tervezési feladatok ellátásával a 
Dunaföldvár, Ságvári E. u., Kereszt u., Szélescsapás, Erkel F. u., Újvermek sora, Vermek 
sora, Kölcsey u., Pince köz, Szent László u., Katona J. u., Radnóti u., Vasút u., Reiter köz, 
Belső Kertek köze, Dézsma sor, Dankó P. u., Kinizsi u., Toldi tér, Vörösmarty u. 
tekintetében. 
 
Megbízza a Microcenter - Paks Kft.-t (7030, Paks, Akác u. 49.) tervezési feladatok ellátásával 
a Dunaföldvár, Bethlen köz, Irinyi u. parkoló és Rátkai köz tekintetében. 
 
A benyújtott ajánlatok alapján a legkedvezőbb összeg összesen bruttó 5.155.248,- Ft, mely 
összeget a Képviselő- testület a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja, felkéri a Pénzügyi –
és  Adó Irodát, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges 
átvezetéseket hajtsa végre. 
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a tervezési szerződések aláírására illetve az 
engedélyezési eljárás lebonyolítására. 
 
Amennyiben a Microcenter - Paks Kft. a tervezést a 3 utca tekintetében nem vállalja, úgy 
valamennyi felsorolt út- és parkoló vonatkozásában a tervezésre a Placc Kft-t bízza meg.  
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

96/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM 
rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.  
 
2. A Képviselő-testület a 12 500 000,- forintos összköltségvetésű beruházáshoz 10 000 000,- 
forintos támogatást igényel, melyhez a szükséges 20 % önrészt biztosítja. A 2013. évi 
költségvetése  terhére 2 500 000,- forintot elkülönít az adott célra.   
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására 
 
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy  
- a rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati 
rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá 
- támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 
betartásával – használja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény 
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati 
rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 
- az építéssel járó beruházás esetén 
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig 
határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,  
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal 
területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztet.  
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013. május 2. (a pályázat benyújtási határideje)  
 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

97/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  az 
Önkormányzat  hirdetőtábláját a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlan elől 
áthelyezi a Polgármesteri Hivatal épülete elé (Kossuth L. u. 2.). 
 
 
Határidő: 2013.május 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

98/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7020 
Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti (3015 hrsz.) 627 m2 területű lakóházas ingatlant, mely 
Gazsi József, Gazsi Ottó és Gazsi Rómeó Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti kiskorúak 
tulajdonát képezi, valamint a dunaföldvári 3016 hrsz-ú, 409 m2 területű ingatlant, mely Gazsi 
Károly Dunaföldvár, Kéri u. 52. szám alatti kiskorú tulajdonát képezi, nem vásárolja meg. 

 
 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
  
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-12/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

99/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Schaffler Antalné Dunaföldvár, 
Alsó Burgundia u. 5. szám alatti lakos írásbeli kérelmét, a Képviselő-testületi ülés idejéig az 
Önkormányzat által folytatott levelezést megismerve felkéri a polgármestert, kezdeményezzen 
egyeztető tárgyalást a dunaföldvári partfal stabilizációs programban / száma: DDOP.5.1.5/D-
09-2009-0002/ az Önkormányzat részéről megbízott kivitelező ALISCA BAU Zrt.-vel  annak 
érdekében, hogy a Dunaföldvár, Alsó Burgundia 5. szám alatti ingatlanban keletkezett károk 
ok-okozati összefüggéseit  feltárják.  
A kivitelező nyújtson segítséget a tulajdonos ingatlanában okozott kár megtérítéséhez, vagy 
végezze el az építés következtében történt állapotromlás helyreállítását. 
Az ingatlan életveszélyessé vált, aládúcolt állapotban van, lakóját családja kiköltöztette. 
 
Határidő: A határozat továbbítására, azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-13/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  18:30 órakor 
megtartott  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

100/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési programját és a 2013/2014. évre szóló 
beiskolázási tervét jóváhagyja.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
              Horváthné Támer Ilona igazgató 
  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-13/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  18:30 órakor 
megtartott  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

101/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Önkormányzat 
kitüntető díjaira az alábbi felterjesztést teszi: 
 
1. „Babits Mihály” díjra:  Appelshoffer János,  Appelshofferné Rabóczki Anikó,   Rémi 
Tünde  néptáncosok,  
 

2. „Kiváló köztisztviselő” díjra: Barina Gyuláné titkársági főelőadó (Polgármesteri Hivatal 
Dunaföldvár), 
 
3. „Tolna Megyéért” díjra: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Dunántúli Régió  
Dunaföldvári Csoportja. 
 
 
Határidő: Felterjesztésre 2013. április 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-13/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 23-án (Kedden)  18:30 órakor 
megtartott  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

102/2013.(IV.23.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Guranits István és Neje 7020 
Dunaföldvár, Felsőfok 12. szám alatti lakosok önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának 
megszűnésével kapcsolatos pénzbeli térítés iránti kérelmét részben elfogadva – elismerve, 
hogy a vegyes tüzelésű kazán mellé gáztüzelésű kazánt is saját költségre felszereltek – 
80.000.- Ft pénzbeli térítést állapít meg. 
 
Határidő: 2013. május 20. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. április 24. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 


