
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

142/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 2012. 
évi munkájáról, tevékenységéről,  valamint  a Dunaföldvári Rendőrőrs – a város 2012. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló – beszámolóját megismerte és elfogadta. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
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K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

143/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2012. évi munkájáról készített beszámolót  megismerte és elfogadta.  

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
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144/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
„Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi 
Egyesülete  2012. évi munkájáról készített beszámolót.  

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
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K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

145/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2012.(V.22.), 
160/2012.(VI.19.), 180/2012.(VII.10.), 
183/2012.(VII.10.), 195/2012.(VII.10.),  205/2012.(VII.31.), 206/2012.(VII.31.), 
207/2012.(VII.31.), 220/2012.(IX.11.), 229/2012.(IX.11.),230/2012.(IX.11.), 
239/2012.(IX.11.), 241/2012.(IX.26.), 245/2012.(IX.26.), 247/2012.(IX.26.),97/2013.(IV.23.), 
254/2012.(XI.09.), 257/2012.(X.16.) 272/2012.(X.30.), 284/2012.(XI.13.),307/2012.(XI.27.), 
309/2012.(XI.27.), 327/2012.(XII.11.), 333/2012.(XII.18.), 55/2013.(III.05.)91/2013.(IV.23.), 
343/2012.(XII.18.),   347/2012.(XII.28.), 28/2013.(I.29.), 29/2013.(I.29.) 36/2013.(III.05.), 
 39/2013.(III.05.), 49/2013.(III.05.), és  a 54/2013.(III.05.), 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. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
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146/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVII-B-22/772-1/2013. számú, 
a Tolna Megyei Kormányhivatal által az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 4/2007.(III. 15.) 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. június 26. 
A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

147/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaföldvári piac- vásár 
működési rendtartását 2013. július 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

PIAC ÉS VÁSÁR MŰKÖDÉSI RENDTARTÁS 
2013. július 01-től 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1. Jelen rendtartás tárgyi hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzata által 
fenntartott (a továbbiakban: Önkormányzat) és üzemeltetett piacra és vásárra. 
 
1.2.  Jelen rendtartás  személyi hatálya kiterjed minden EGT-államban lakóhellyel székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetre, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személyre, 
mezőgazdasági őstermelőre, kistermelőre, népművészre, népi iparművészre, iparművészre, 
képzőművészre, kézműves és fotóművészre, valamint magánszemélyre, ami vagy amely a 
piacon vagy a vásárban bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat 
(továbbiakban együtt: Árusok), valamint a piac vagy vásár területén tartózkodókra. 
  
1.3. Dunaföldvár Alsó tó 0268. hrsz. alatti vásár területe a kereskedelemről szóló 2005.évi 
CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely- országos állat és 
kirakodó vásár  Paks Város Jegyzőjének I.6356-2/2012. számú határozata alapján. A vásártér 
helyszínrajza a jelen rendtartás mellékletét képezi. 
  
1.4. A Dunaföldvár Vak Bottyán téri (hrsz. 4231/1,4231/2) értékesítési hely állandó jelleggel 
működő piac terület Bölcske Község Jegyzőjének 146/2006. számú határozata alapján.  
                                   
1.5. Az 1.3. és 1.4. pontban feltüntetett ingatlanok tulajdonosa Dunaföldvár Város 
Önkormányzata (7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.). A vásár és piac üzemeltetésével, 
értékesítési helyek kijelölésével, használatával, és rendjével kapcsolatos feladatokat az 
üzemeltető: Dunaföldvár Város Önkormányzata alkalmazásában álló személy- „piac és 
vásárüzemeltető felelős” - látja el, amely személy neve a vásár és a piac területén jól látható 
helyen kifüggesztésre kerül. A „piac és vásárüzemeltető felelős” egyes feladatok ellátásra 
írásban más dolgozót is kijelölhet a polgármester egyetértésével. 
  



1.6. A piac és vásár területén az árusításra alkalmas helyet áru és állatfajták, vagy 
árucsoportok szerint a piac és a vásár térképét, helyszínrajzát tartalmazó tábla alapján a „piac 
és vásárüzemeltető felelős” jelöli ki. 
                                       
1.7. A piacon és vásáron kereskedelmi tevékenységet valamely EGT-államban lakóhellyel 
székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi 
személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, 
képzőművész, kézműves és fotóművész, valamint magánszemély folytathat kizárólag a jelen 
működési rendtartásban foglaltak szerint. 
  
1.8. Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő EGT-
államban lakóhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat – a 3.9. 
pontban meghatározott termékek kivételével – használtcikk vásáron alkalomszerűen 
értékesítheti. Nem tekinthető használtcikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a 
takarmány, az élvezeti cikk. 
  
1.9. A „piac és vásárüzemeltető felelős” köteles a piac és vásártér építményeit, berendezéseit, 
a vonatkozó jogszabályokban rögzített módon működtetni, elvégezni az ingatlankezelési 
karbantartási feladatokat, gondoskodni az ingatlan takarításáról, valamint az értékesítési 
helyen képződő hulladék rendszeres elszállíttatásáról. 
  

2. 
A piac és vásár fenntartása, tartásának helye és időpontja 

  
   
2.1.Piac és vásártér árusító helyeinek száma: 

2.4.1. piac: 320 db, ebből a 
2.4.1.1. fedett értékesítési helyek száma: 93 db 

                                                                                
2.4.2. vásártér: 1390 db ebből a 

   2.4.2.1. mobil sátras értékesítési hely: 716 db 
2.4.2.2. alkalmi vásártér értékesítési hely: 674 db                          

  
2.2. Piac és vásártér állandó nyitvatartási rendje: 
 2.2.1. piac: minden szombaton 5-14 óráig 

2.2.2. vásár: évente március-november közötti minden hónap 3. vasárnapján  
5-13 óráig 

 
2.3.  A „piac és vásárüzemeltető felelős” a szakmai szabályok figyelembe vételével a piac és 
vásártér értékesítési helyeinek kijelölését, sorszámozását, és termékkörönként történő 
elhatárolását az elárusító helyek bérbeadása előtt köteles elvégezni.    
  
2.4. A  „piac és vásárüzemeltető felelős” köteles a piac illetve vásártér nyitva tartás rendjét, az 
árusításra /fordítható időt, a piac, illetve a vásártér számozott értékesítési helyeinek vázrajzát 
a /vásárlók számára a piac és vásártér bejáratánál jól látható módon kifüggeszteni.      
  
2.5.  Az áruk és szolgáltatások követhetősége, beazonosíthatósága céljából a „ piac és 
vásárüzemeltető felelős” köteles a piacon illetve a vásártér elárusító helyein kereskedelmi-
szolgáltató tevékenységet végzők nevét, címét székhelyét, cégjegyzék számát egyéni 
vállalkozó nyilvántartásba vételi számát, őstermelői igazolvány számát, kistermelői 



igazolvány számát- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló törvénynek megfelelő- naprakész nyilvántartást vezetni.   
  

3. 
Az árusításra forgalmazható áruk köre 

  
3.1. A piac és a vásártér kijelölt értékesítési helyén járműről mozgóbolti tevékenység is 
végezhető. 
 
3.2.. A piacon és vásáron folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az 
értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak 
megfelelően termékértékesítés, továbbá kölcsönző, megőrző, valamint helyben végezhető 
szolgáltató és javító tevékenység is folytatható, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és 
hatósági előírások betartásával. 

  
3.3.              Kistermelő teljes felelősségvállalás mellett, maga termelte kis mennyiségű 
elsődleges nem állati eredetű alaptermékét, valamint mézet és élő halat piacon, vásáron 
engedélyezett ideiglenes elárusító helyen értékesítheti, a kistermelői élelmiszer - termelés 
előállítás és értékesítési feltételeiről szóló jogszabályban foglaltak alapján. 
  
3.4.   A kistermelő felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, a nyomon-
követhetőség biztosításáért és dokumentálásáért, valamint az egyéb jogszabályi előírások 
megtartásáért. 
  
3.5. Élelmiszer nyersanyagok árusítása kizárólag a védőtakaróval ellátott árusító asztalokon 
történhet, a nyersanyagokat az árusítás időtartama alatt védetten kell tárolni és elhelyezni. 
Gyümölcs és zöldségféle tiszta ládából, kosárból, alátéttel ellátott zsákból vagy kocsiból 
árusítható. 
  
3.6. Élelmiszer nem helyezhető közvetlenül a padozatra. 
3.7. Piacon csak olyan helyiségben szabad élelmiszert tárolni és árusítani, melynek 
berendezése, felszereltsége megfelel az élelmiszer-forgalmazás közegészségügyi, élelmiszer–
higiéniai és állategészségügyi előírásoknak, és rendeltetésszerű használattal biztosított a 
forgalomba kerülő élelmiszerek jó minősége, tisztaságának megőrzése, valamint biztosítja a 
forgalomba kerülő élelmiszerek szükség szerinti hűtését. 
   
3.8. A piacon és vásártéren árusítható termékek köre a jogszabályban meghatározott feltételek 
betartásával:  

•       zöldség, gyümölcs,  
•       aszalt gyümölcs, lekvár, méz, kimért savanyúság,  
•       ruházati cikkek 
•       használt cikkek 
•       bútorok 
•       lakás-felszerelési cikkek 
•       vágott- és cserepes virágok, palánták 
•   füstöltáru 

  
3.9.     A piacon és vásártéren nem árusítható termékek: 

•       gyűjtött, szedett gomba 
•       erotikus áru, szexuális eszköz 



•       közszemérmet sértő sajtó- és videó termékek 
•       továbbá minden olyan termék, amelynek forgalomba hozatala jogszabályba 

ütközik (nemesfémek, és abból készült ékszerek, gyógyszerek, gyógyhatású 
készítmények, állatgyógyászati termék, mérgező és veszélyes anyagok, fegyver, 
robbanószer stb.)  

  
3.10.  Vásártéren árut beszerezni, terméket viszonteladónak értékesíteni, illetőleg a vásártéren 
viszonteladás céljára terméket vásárolni, azzal ügynöki tevékenységet folytatni tilos! 
  
3.11.  Piaci és vásári árusítás során, az elárusítóhelyen az árusítást végző személyre és  
az árusított termékre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, növény-
egészségügyi, köztisztasági előírásokat be kell tartani. 

  
4. 

A piac és vásár helyhasználatának (helyfoglalásának)  díja, rendje 
  
4.1.         A   „piac és vásárüzemeltető felelős”  az elárusító és tároló helyeket bérbeadás útján 
hasznosítja. Az e célra kijelölt helyek napi, havi időszakra vehetők igénybe. 
  
4.2.              A Vásártéren árusítás csak kijelölt egységekről, amennyiben ezen egységek 
beteltek a „piac és vásárüzemeltető felelős” által meghatározott jelöletlen területről 
lehetséges. Árus az egység határától tovább nem terjeszkedhet. E szabály megsértése esetén 
árus az egység árán felül a jelöletlen területre érvényes díjtételt köteles megfizetni a 
helyfoglalásra. 
  
4.3. 1.  A piactéren és a vásártéren árusítást végző árus a vásár üzemeltetője által 
meghatározott díjszabás szerinti alábbi helyhasználati díjat köteles megfizetni: 
 
 

 Piacon 
Bruttó díjak 

Szarvasmarha, bika, ló, szamár, öszvér, bivaly 1.200.- Ft/db. 
Csikó, póniló (2 évesig) borjú, üsző (3 hónaposig)   600.- Ft/db. 
Sertés (30 kg. felett)  400.- Ft/db. 
Juh (30 kg. felett)  150.- Ft/db.  
Választási malac, bárány, gida (15-30 kg.)  150.- Ft/db. 
Egyéb állat, kisállat (csirke, tyúk, kacsa, olúd, strucc, 
papagáj, hörcsög, kutya 

400.- Ft/m2 

Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás 1.500.- Ft/db. 
tehergépjárműről  történő árusítás 1.300.- Ft/db. 
Személygépjárműről történő árusítás 1.000.- Ft/db. 
Utánfutóról történő árusítás 900.- Ft/db. 
Padokon, állványokon, asztalokon árusításnál az árura 
tekintet nélkül az elfoglalt terület minden m2-e után  

200.- Ft/m2 

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 
terület minden m2-e után  

200.- Ft/m2 

Sátorban, bódéban árusításnál az árura tekintet nélkül                    200 Ft/m2 

Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb 
vendéglátók 

200.- Ft/m2 

Nem üzletköteles tevékenységek pl.füstőlt áru, 300.- Ft/m2 



pecsenye, méz, őrölt paprika, édesség, virág 
  
  

Vásárban Bruttó díjak 
Szarvasmarha, bika, ló, samár, öszvér, bivaly 1.200.- Ft/db. 
Csikó, póniló (2 évesig) borjú, üsző (3 hónaposig)   600.- Ft/db. 
Sertés (30 kg. felett)  400.- Ft/db. 
Juh (30 kg. felett) 150.- Ft/db. 
Választási malac, bárány, gida (15-30 kg.)  150.- Ft/db. 
Egyéb állat, kisállat (csirke, tyúk, kacsa, lúd, strucc, 
papagáj, hörcsög, kutya 

400.- Ft/m2 

Tehergépjárműről, lakókocsiból való árusítás 2.500.- Ft/db. 
Személygépjárműról történő árusítás 1.200.- Ft/db. 
Utánfutóról, lovas kocsiról történő árusítás 1.200.- Ft/db. 
Pecsenyesütők. Lángossütők, egyéb vendéglátók 400.- Ft/m2 
Padokon, állványokon, asztalokon árusításnál az árura 
tekintet nélkül az elfoglalt terület minden m2-e után  

300.- Ft/m2 

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 
terület minden m2-e után  

300.- Ft/m2 

 
  

Vásártéren, piactéren kívül kijelölt, fenntartott 
területen a parkolási díj 

Bruttó díj/Ft/db. 

Tehergépkocsi 500.- Ft. 
Személygépkocsi 400.- Ft. 
Lovaskocsi 300.- Ft. 
Utánfutó 300.- Ft. 
  
  

Piacon és vásárban alkalmazott havi, éves bérleti 
díjak 

Bruttó díj/Ft 

Piactéren az első három asztalsor összes asztala és a 4-
11-ig asztalsor szélső asztalai 

3.800.- F//asztal/hó 

Összes többi asztal 2.500.- Ft/asztal/hó 
Sátorhelyek 1.500.- Ft/fm/hó 
Vásártéren 1 kijelölt egység – 2,5 fm.-  7.000.- Ft/év 
 

4.3.2. Árus a vásártér kijelölt elárusító egységét a ténylegesen igénybevett területtől 
függetlenül a teljes egység után tartozik megfizetni.    

4.3.3. Jelöletlen terület használati díja megegyezik a kijelölt egység bérleti díjával. A 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával rendelkező járműtulajdonos, vagy 
járműhasználó mentesül a parkolási díj megfizetése alól. 

4.3.4. A piacon a bérleti díjat legalább három havi időtartamra, a vásártéren 1 évre kell 
előre megfizetni. 
 
4.4. Az értékesítő helyet, a tároló helyet és a kijelölt parkolót igénybevevő helyhasználati 
(helyfoglalási) díjat köteles fizetni. Az üzemeltető készpénzben, a 4.3.1. pontban 
meghatározott díjak beszedésére jogosult. Az elárusítóhelyek és egységek vázrajzát a 



helyhasználati díj beszedők kötelesek maguknál tartani és ellenőrizni az annak megfelelő 
helyfoglalást. 
  
4.5. A helyhasználó a kijelölt értékesítőhelyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac 
és vásár területén máshol nem árusíthat, és árut, göngyöleget máshol nem rakhat le. 
  
4.6. A napi vagy éves helyhasználatra kijelölt területeken a helyhasználó helyjegy, vagy éves 
bérleti díj megvásárlásával szerez jogosultságot. A helyjegy, az éves bérleti jog másra át nem 
ruházható. A napi vagy éves helyhasználat joga a piac, vásár nyitásától a bezárásáig tart.  
  
4.7. Piacon és vásáron alkalmazott helyfoglalás rendje: 

4.7.1 A tárgyévet megelőző év december 31.-ig a „ piac és vásárüzemeltető felelős”  
írásban   megkeresi  a tárgyévben helyhasználati (bérleti) díjat fizető árust tájékoztatva 
a következő év helyhasználati (bérleti) díjának mértékéről, arról, hogy a tárgyévet 
követő év február 10-ig  jelentheti be  a következő évi helyhasználati (bérleti) igényét, 
a helyhasználati (bérleti) díj  megfizetésének határidejéről, a bérbe vehető helyek – 
egységek - maximális számáról, a válasz elmaradásának 4.7.5. pont szerinti 
következményéről, a 4.3. pontban foglaltakról, a 3.10. pontban foglaltakról, és a 4.7.2. 
pontban foglalt tilalomról és annak megszegése következményeiről. 
4.7.2. Egy árus évente összesen legfeljebb 10 kijelölt egységre (értékesítési helyre) , 
egymás mellett legfeljebb 4 kijelölt egységre (értékesítési helyre) válthat éves 
helyhasználatot (bérletet). A kibérelt kijelölt egységeket egymás között cserélni, 
továbbértékesíteni nem lehet. Aki ezt nem tartja be annak a bérleti szerződése azonnali 
hatállyal, a befizetett bérleti díj visszatérítése nélkül felmondásra kerül és megszűnik. 

 4.7.3. A vásártéren a helyhasználatot (bérletet) egy évre kell megváltani, megfizetni. 
4.7.4. Amennyiben a bérelhető helyek egész évre nem keltek el, úgy év közben is 
bérbe adható a kijelölt egység, de csak olyan formában, hogy a teljes évre érvényes 
bérleti díjat meg kell fizetni.  

 4.7.5. Amennyiben a 4.7.1. pont szerint kiértesített árus a megadott határidőre nem    
            válaszol, a megadott határidőig a helyhasználati (bérleti) díjat nem fizeti meg, úgy az  

általa korábban használt (bérbevett) kijelölt egység új helyhasználó (bérlő) számára 
értékesíthető. 
4.7.6. A vásáron helyfoglalásra elsődlegesen a bérlettel rendelkezők jogosultak. 
Amennyiben a bérlettel rendelkező árus a vásár napján reggel hét óráig nem foglalja el 
a bérelt helyét, úgy az adott vásári napra a 4.3. pontban meghatározott díjtétel 
alkalmazásával a kijelölt egység értékesíthető. 
4.7.7.A vásárban a nem bérbe adott egységek helyfoglalása az érkezés sorrendjében 
történik az. 1.3. pont szerint kijelölt „piac és vásárüzemeltető felelős” irányítása 
alapján a szabad helyek függvényében. 

 
4.8. A helyjegyet az árusítás befejezéséig meg kell őrizni, és a „piac és vásárüzemeltető 
felelős” kérésére bármikor köteles bemutatni. Ha a helyhasználó a „piac és vásárüzemeltető 
felelős” felszólítására nem tudja helyjegyét felmutatni, köteles azt (akár ismételten újra) 
megváltani. 
    
4.9.   Árus a napi helyhasználatra kijelölt és számozott terület 
igénybevételére    dátumbélyegzővel ellátott készpénzfizetési számla (helyjegy) 
megváltásával, megfizetésével szerez jogosultságot. A készpénzfizetési számla tartalmazza a 
helyet igénybevevő árus nevét/ cégnevét, adószámát, címét, a kijelölt egység (elárusítóhely) 
betűjelét és számát. 



  
4.10. Érkezés sorrendjében a „piac és vásárüzemeltető felelős” által kijelölt területre kell 
beállni  a járművekkel. A parkolási díjat távozáskor kell megfizetni a díjbeszedő részére 
készpénzzel A kijelölt parkolóban a helyhasználatra dátumbélyegzővel ellátott nyugta 
megváltásával lehet helyhasználati jogosultságot szerezni. A piac, vásár területén az árusok 
részére a parkolás díjmentes. 
  
4.11. A piacon és vásáron árut szállítani, árut elhelyezni és járművel közlekedni csak a „piac 
és vásárüzemeltető felelős” által megállapított módon lehet. 
  
4.12. A piacon és vásáron dohányozni csak a „piac és vásárüzemeltető felelős” által kijelölt 
helyen lehet. 
  

5. 
A piac és vásár rendje 

  
5.1.      A piac és vásártérre szállított áruk minőségét, osztályba sorolását és a fogyasztói 
érdekvédelem körébe tartozó egyéb feltételeket az ellenőrzésre jogosultakon kívül a vásári 
felügyelő és a „piac és vásárüzemeltető felelős” is ellenőrizheti. Az áruból mintát vehet, a 
romlott vagy gyors elváltozást mutató áruk forgalomba hozatalát felfüggesztheti. Az 
ellenőrzéseket és a foganatosított intézkedéseket írásban rögzíti. 

  
5.2. Tilos az árusítóhelyeket és közlekedő utakat a tevékenységet nem szolgáló eszközökkel 
(göngyöleg, gépjármű) elfoglalni, az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztetni. 
   
5.3. Árubemutatás, kitelepülés, árusítás céljára a gyalogsáv, a menekülő és feltöltő útvonalak 
igénybevétele tilos. 
  
5.4. 1.A piacon és vásáron zenés műsorszolgáltatás nem folytatható. 
5.4.2. A piac és a vásár területén tilos bármely párt, politikai szervezet érdekében politikai 
tevékenységet, agitálást, tagtoborzást, kampánytevékenységet folytatni. 
5.4.3. A piac és a vásár területén tilos pártra, politikai szervezetre utaló szimbólumok viselése, 
használata és azok terjesztése. 
  
5.5. A piacon és vásáron elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó 
feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért az üzemeltetőt nem terheli felelősség. 
  
5.6. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet 
és hulladékot folyamatosan összetakarítani, a kijelölt tárolókba elhelyezni és a területet 
záráskor az eredeti állapotnak megfelelően, tisztán átadni. 
  
5.7. Az üzemeltető megtagadhatja az árusításra jogosultnak a piacon, vásáron történő árusítás 
lehetőségét, amennyiben a piac, vásár kihasználtsága további árusítás lehetőségét nem 
biztosítja. 
  
5.8. A piac és vásár területére kutyát csak szájkosárral felszerelve és pórázon vezetve lehet 
bevinni. 

  
5.9.   Értékesítési hellyel rendelkezők kötelesek cégtáblájukat nevük, lakhelyük, székhelyük, 
szakmájuk feltüntetésével kifüggeszteni. A vásárlók könyvét az árusításra jogosító 



igazolványokat kötelesek maguknál tartani, a helyfoglalási engedéllyel     (bérleti 
szerződéssel) együtt, és a „piac és vásárüzemeltető felelős” kérésére azt bemutatni.  
  
5.10. Az árusító köteles az eladásra szánt áruk árát, osztályos jelzését jól látható módon 
feltüntetni! Az árusító az áru eredetéről, erre alkalmas irattal, minőségéről, mennyiségéről és 
az alkalmazott árról az ellenőrzésre jogosultaknak felvilágosítást köteles adni! 
  
5.11. Az árusító helyen csak hitelesített mérőeszköz, mérleg illetve súly, használható. 
  
 

6. Ellenőrzés 
 

6.1.A piac és vásár területén a működési rendtartásban szabályozott hatósági feladatokat 
Dunaföldvár Város Jegyzője, vagy annak megbízottja, illetve a jogszabály által felhatalmazott 
egyéb hatóságok látják el. 
6.2. Aki a piac és a vásár rendjét nem tartja be, azt a „piac és vásárüzemeltető felelős” a piac 
és vásár közbiztonságát felügyelő polgárőrök és rendőrök közreműködésének 
igénybevételével a piacról és a vásárról kivezettetheti. 
6.3. A piac és a vásár rendjét több alkalommal megsértők a piac és a vásár területéről 
kitilthatók. 
  
Dunaföldvár, 2013. június 30. 
 
                                                                                                     Horváth Zsolt 
                                                                                                     polgármester 
 
 
 
Határidő: 2013. július 01. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

148/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Dunavíz Kft. 
számviteli nyilvántartásaiban szereplő 5 évnél régebbi vízdíj hátralékok főkönyvből történő 
kivezetését összesen 685.221.- Ft. értékben.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

149/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunföldvár Város Önkormányzata a 368/2011. (XII:31.) Korm. rendelet 10 § (4) 
bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a hivatkozott Korm. rendelet 8 § 
(1)-(4) és a 10 § (5)-(8) bekezdéseiben előírt szempontokra  az általa alapított – Városi 
Művelődési Központ, DASZK,  Berze Nagy Ilona Könyvtár – önállóan működő költségvetési 
szervei vonatkozásában a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalt , mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szervek tekintetében a tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzéssel, 
finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésével . 
A feladatok ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodást a képviselő- testület a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja 2013. július 01-től kezdődő időponttal. 
 
Határidő: 2013. június 27. az intézmények tájékoztatására 
Felelős:Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor megtartott  
soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

150/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
intézménynél 
 
1./ a 2013-2014. tanérvre vonatkozóan a dunaföldvári tagintézményben 2 fő óvónő és 1 fő dajka 
közalkalmazotti létszámot, a madocsai tagintézményben 1 fő óvónő létszámot  megszüntet 2013. 
augusztus 31-el és engedélyezi 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig 1 fő alkalmazását az 
SNI-s külön nevelt gyermekek közvetlen segítése céljából, amennyiben az 1 főre az állami 
bértámogatás megigényelhető.  
Az intézmény bölcskei óvodájában 1 fő óvónő nyugdíjazása miatt megüresedő óvodapedagógus 
munkakört annak  betöltése érdekében – hivatkozással a Kjt. 30/A §-ára  - határozott időre – 2013. 
szeptember 01-től – 2014. augusztus 31-ig – felajánlja az 1 fő leépítésben érintett  óvónő számára. 
 
2./ 1 fő részmunkaidős takarítói állást 2013. augusztus 31-el az intézmény dunaföldvári telephelyén 
megszüntet.  
 
3./ 1 fő részmunkaidős (4 óra/nap) takarítónő foglalkoztatását engedélyezi határozott időre, 2013. 
szeptember 01-től 2014. június 30-ig a rehabilitációs járulék fizetése terhére a dunaföldvári 
telephelyén. 
 
4./ A határozat 1-2. pontja szerinti változásokat a Társulási Tanács döntését követően Dunaföldvár 
2013. évi költségvetési rendelete 2.7. mellékletében (engedélyezett létszámkeret) át kell vezetni.  
 
5./ A Képviselő-testület a 2013. október 1-ei óvodai statisztikai jelentés alapján ismételten 
felülvizsgálja az óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatását.  
Fenntartja magának a Képviselő-testület azt a jogot, hogy amennyiben a gyermeklétszám alakulása 
miatt bértámogatás már nem igényelhető, úgy az óvónői és a közvetlen segítői létszámot 
megváltoztatja (leépíti). 
 
 
Határidő: 2013. július 31.  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester,  
               Horváthné Támer Ilona intézményvezető 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

151/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2005. április 
22-én létrejött Dunaföldvár és Környéke Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulását 2013. 
június 30. napjával megszünteti. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

152/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2005. 
március 1-jén létrejött Bölcske és Környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 
Intézményfenntartó Társulását 2013. június 30. napjával megszünteti. 
 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bölcske gesztorként 
fenntartóváltást kezdeményezzen és 2013. december 31-ig a házi segítségnyújtást 
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa településekre vonatkozóan ellássa.  
 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

153/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2005. 
január 28-án létrejött, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulását Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján 2013. 
június 30. napjával megszünteti és 2013. július 1. napjával megalakítja a jogi személyiségű 
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulását. 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodás 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
A társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

154/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dunaföldvár Alapszolgáltatási 
Központja Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központjának Alapító Okiratából 

• kikerül:  
 
6. Az intézmény működési köre 

 Gyermekjóléti Szolgálat: Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa teljes    közigazgatási területe 
 
            8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata 
A gyermekek védelméről és a  Gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény alapján a gyermekjóléti 
szolgáltatás 
 
            8.a.  Államháztartási szakfeladatok-szaktevékenységek 
                    889201 gyermekjóléti szolgáltatás 
                    Az intézmény ellátandó alaptevékenységei 
a gyermekjóléti alapellátásokkal hozzájárulás a családban nevelkedő gyermekek testi értelmi érzelmi erkölcsi 
fejlődéséhez, ezzel párhuzamban a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a veszélyhelyzet megszüntetéséhez. 
             9. Szakmai egységek: 
 
                 Gyermekjóléti szolgáltatás Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth l. u.14. 
 
            10. Az intézmény feladatai 
Működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert. 
Szolgáltatásai útján: Teljesíti a gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges  információhoz való 
hozzájutást. 
Szervezi a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatásokat. 
 
 
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dunaföldvár Alapszolgáltatási 
Központjának Szervezeti és Működési Szabályzatának  valamint Szakmai Programjának módosítását, amely a 
határozat mellékletét képezi.  
 
 
Határidő: 2013. július 01. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
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155/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 17. számú módosítását, valamint ismételten 
módosítani javasolja az alábbiak szerint: 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
18. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
létrehozásáról 2008. június 10-én kelt Társulási Megállapodást a Tagok az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1. Társulási Megállapodás II. fejezet II. 1. pontját az alábbiak szerint egészítik ki: 
 

II. FEJEZET 
 

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 
 

II. 1. Szociális és gyermekjóléti alapellátás 
 

II. 1. 3. Társulás által fenntartott intézmények látják el 
a) Az étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladatokat a Paks Kistérségi 

Alapszolgáltatási Központtal látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, 
Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, 
Kistormás és Kölesd települések részére, 

b) A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Paks Kistérségi 
Alapszolgáltatási Központtal látja el Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, 
Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, 
Pusztahencse, Sárszentlőrinc és Tengelic települések részére, 

c) Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
által fenntartott intézménnyel, illetve Bölcske Község Önkormányzata által 
fenntartott Gondozási Központ, Dunaföldvár Város Önkormányzata által 
fenntartott Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ (DASZK) , valamint 
Dunaföldvár Város Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján a 
Napsugár Integrált Szociális Intézmény, Madocsa Község Önkormányzata által 
fenntartott Polgármesteri Hivatal szakfeladataként, illetve Paks Város 
Önkormányzata által fenntartott Szociális Intézmények Igazgatósága útján látja el.  

 



2. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Paks, 2013. június 25. 
 
 

Határidő: a határozat továbbítására 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

156/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2013-
2017 időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét.  
 
Határidő:  A határozat továbbítására 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

157/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Napsugár Integrált 
Szociális Intézmény Szakmai Programját,  valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
illetve   Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerint. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
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158/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakítja a Dunaföldvári 
Értéktár Bizottságot. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a helyi Értéktár Bizottság tagjai számára és összetételére, valamint az Értéktár 
Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli 
feltételeket a helyi önkormányzat   biztosítja.  
 
Határidő: Értesítésre 2013. július 5. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
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Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
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159/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 
kódszámú Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című 
projekt építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítésével kapcsolatban elfogadja az 
eljárást megindító felhívást. 
 
Az eljárást megindító felhívás a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: A hirdetmény feladásának határideje: 2013. június 30. 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
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160/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete  alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Azonnali beavatkozást igénylő feladatok (balesetveszély- illetve további nagyobb károk 
elhárítása miatt): 
 
Eszterlánc Óvoda: 
- Jókai utcai óvoda mosdóinak felújítása     1.000 eFt 
 
Bölcsőde: 
- Betonburkolatok elbontása, új járdák kialakítása, kapubejáró térkövezés   600 eFt 
 
Beszédes József Általános Iskola: 

- Tornacsarnok (Jókai u.) labdafogó hálók cseréje     200 eFt 
- Templom u. 9. radiátorok cseréje 54 db (elrozsdásodtak, nagy részük csöpög, többször 

voltak javítva hegesztéssel)      3.500 eFt 
 
Magyar László Gimnázium: 
 

- Régi szárny teherhordó falain illetve a boltozaton repedések jelentkeztek – statikai 
vizsgálat szükséges         250 eFt 

- Nagyudvari megsüllyedt járdaszakasz térkőre cserélése, csapadékvíz elvezetés 
           2.500 eFt 

- Légópince lejárójának biztonságossá tétele       300 eFt 
 
                                                                                                      Összesen: 8.350 eFt 
 
2./ Az intézmények szolgáltatási színvonalának javítása érdekében elvégzendő feladatok: 
 
Eszterlánc Óvoda: 
- József téri és Iskola utcai óvoda festése, parketta felújítása  1.500 eFt  
     
Beszédes József Általános Iskola: 

- Kossuth L. u. 19-23/A szám alatt a labdafogó háló javítása a kapuk mögötti szakaszon 
 
  150 eFt 
 
 



Magyar László Gimnázium: 
- Új szárny kapujának hőszigetelése (tornateremnél)       80 eFt 
- Fiú vizesblokk korszerűsítése (piszoárok cseréje)     400 eFt 

 
                                                                                                      Összesen: 2.130 eFt 
 
 
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete a felújítási feladatok elvégzéséhez 10.480 eFt-ot 
biztosít a város 2013. évi költségvetése terhére. 
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
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161/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Jákli Viktor írásbeli   
bejelentését a  tiszteletdíja felajánlásáról. 

A képviselő-testület a képviselő  265 062 ,- Ft összegű tiszteletdíját és annak járulékát az 
alábbi civil szervezet támogatására használja fel: 
 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Magyar Máltai Szeretetszolg. Egy. Pécsi Ter. Közp. 176 708,- 
2. DSTE Íjász Szakosztály (Hagyományőrző Íjászok)  88 354,- 
 Összesen:                 265 062,- 
 
    
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2013.07.15. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül: 
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162/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az alábbi módosító döntéseket hozta Dunaföldvár 
közigazgatási területén szerződéses autóbusz- közlekedés tárgyában: 
 

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete az 54/2013 (III.05.) KT határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
I. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 

2. A szerződéses járatok 2013. szeptember 1.-től határozatlan időre az alábbi menetrend 
szerint közlekednek:  
- Munkanapokon: 
 - 05:10 : Felső Fok- Hunyadi park - Autóbusz pályaudvar útvonalon (20 fős 
autóbusszal) - meglévő szerződés alapján 
- Iskolaszüneti munkanapokon: 
- 6:45: Felső Fok- Hunyadi park- Előszállási u. - Ságvári E. u.- Kereszt u. ( Erzsébet 
utcáig)- Autóbusz pályaudvar (20 fős autóbusszal) 
- Iskolai napokon (diákjárat): 
- 6:45: Felső Fok- Hunyadi park- Pentelei u.- Előszállási u. - Ságvári E. u.- Kereszt 
u.(Erzsébet utcáig) - Autóbusz pályaudvar (50 fős autóbusszal) 
- 7:20: Autóbusz pályaudvar - Pentelei u.- Hunyadi park- Pentelei u.- Autóbusz 
pályaudvar (58 fős autóbusszal) 
- 15:40: Autóbusz pályaudvar – Kereszt u. (Erzsébet utca)- Ságvári E. u.- Előszállási 
u.- Pentelei u.- Felső Fok- Hunyadi park (50 fős autóbusszal) 
 

II. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
A szerződéses járatokra menetdíj nélkül bármely állampolgár felszállhat.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződéses járat 
működtetéséről szóló módosított megállapodás aláírására. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
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163/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZSIGEC musical szakkör nyári 
művészeti táborához 100.000.- Ft. működési támogatást biztosít. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
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164/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Szentjánosbogár tábor  étkezés és autóbusz költségeihez nem nyújt anyagi hozzájárulást.  
  
 
Határidő: Értesítésre 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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165/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a LÖFAN Mazsorett Csoport 
részére 100.000.- Ft. működési támogatást biztosít a Mazsorett Európa Bajnokságon való 
részvételhez.   
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

166/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  a DSTE 
Tenisz Szakosztálya részére működési támogatást nem biztosít.  
 
 
Határidő: Értesítésre 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

167/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Alsó tó 1. szám 
alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét  támogatja, és kezdeményezi az MNV Zrt.-
nél az ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását. 
  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

168/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem vásárolja meg Molnár 
László és özv. Molnár Lászlóné 8653, Ádánd, Jókai u. 1. szám alatti lakosok tulajdonát 
képező 4227 hrsz.-ú, 398 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. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

169/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta Dunaföldvár, 
Kadarka utcai lakók forgalomkorlátozási kérelmét és  úgy ítéli meg, hogy  a forgalmi 
körülményekben és a baleseti helyzetben változás nem történt, forgalomkorlátozást nem 
rendel el. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

170/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal 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, 2014. január 01-től 2014. 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 Horváth Zsolt polgármestert az okiratok 
aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013.augusztus 9. 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

171/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy közterület 
használatot nem engedélyez a FeldwarFest rendezvény megtartásához a dunaföldvári Vár 
területén. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

172/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőföldvíz Kft. Társasági 
Szerződésének módosítását  a határozathoz csatolt szövegezéssel  elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-18/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott  soros   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

173/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Duna-Sió menti Vízi 
Társulat – korábban Szekszárdi-Paksi Vízi Társulat – tagja a 84/2008. (V. 27.) Kt. és a 
274/2012. (X. 30.) Kt. határozatában szereplő döntését, miszerint támogatja a Társulatból való 
kiválást, továbbra is fenntartja. 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szekszárd-Paksi Vízi 
Társulat tagja, egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a Társulat váljon szét és alakítsák 
meg a ,, Paksi Kistérségi Vízi Társulatot ”. 
 
A szétválás érdekében kezdeményezi a Testület, hogy a Paksi Kistérségi Társulás tűzze 
napirendre a témát és Paks városának polgármestere által tett előkészítő munkát folytatva 
szülessen döntés arra vonatkozóan, milyen további előkészítés és döntések meghozatala 
szükséges ahhoz, hogy Szekszárd-Paksi Vízi Társulat 2013. évi gazdasági évét lezáróan 
megtörténhessen a Vízi Társulat szétválása.  
 
Ezzel az önkormányzati szándékkal a gazdálkodók nevében eljáró képviselő is egyetért. 
 
Határidő: a határozat továbbítására 2013. július 3. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-19/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  19:010 órakor 
megtartott  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

174/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bognárné Balogh Andrea 
pályázatát megismerte és kinevezését támogatja Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola intézményvezetői álláshelyére. 
 
 
Határidő:  2013. július 03. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-19/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  19:15 órakor 
megtartott   zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 
 

175/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  a Dunaföldvári-
Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola 
Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája (7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.) 
névhasználatával.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-19/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  19:15 órakor 
megtartott  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

176/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Beszédes 
József Általános Iskolája (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A) névhasználatával. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-19/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  19:15 órakor 
megtartott   zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

177/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Harmónia 
Alapfokú Művészeti Iskolája (7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.) névhasználatával.  
 
  
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-19/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  19:15 órakor 
megtartott   zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

178/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Dunavíz Kft. 
tulajdonában lévő XVF- 683  forgalmi rendszámú utánfutót 65.262.- Ft. könyvszerinti áron. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-19/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. június 25-én (Kedden)  19:15 órakor 
megtartott  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

179/2013.(VI.25.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Lajos a Dunavíz Kft. 
ügyvezetője részére – Horváth Zsolt polgármester által előterjesztett  - 1 havi bruttó 
illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetése iránti javaslatát nem támogatja. 
 
2./ A Képviselő-testület támogatja - a Dunavíz Kft. ügyvezetőjének javaslatára - a  dolgozók 
részére 1 havi bruttó illetményüknek megfelelő összegű jutalom kifizetését a Dunavíz Kft. 
költségvetése terhére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. június 26. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 


