
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

215/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Városi 
Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
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216/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
2013. október 01-jétől  a mezőőrséggel és a mezőőri járulékkal kapcsolatos új szabályozás 
érdekében kezdeményezzen tárgyalást a gazdálkodók képviselőivel. 
 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
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217/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Weikersheim és Dunaföldvár 
városa közötti testvérvárosi kapcsolat megerősítéséről szóló megállapodást az alábbi 
szövegezéssel jóváhagyja: 

 
MEGÁLLAPODÁS WEIKERSHEIM (NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG) ÉS 

DUNAFÖLDVÁR (MAGYARORSZÁG) KÖZÖTTI 
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT MEGERŐSÍTÉSÉRŐL  

 
Weikersheim Város Önkormányzata és Dunaföldvár Város Önkormányzata megerősítik az 1993. április 17-
én / 1993. augusztus 14-én közös akaratukkal kinyilvánított testvérvárosi kapcsolatukat, szolgálva az európai 
népek, nemzetek és emberek közötti jobb megértést. Mindkét város büszkén tekint vissza a 
 

20 éves testvérvárosi kapcsolatra. 
 

Ezzel kifejezik kívánságukat, hogy a két város lakossága a fentiek  szellemében ápolja a kapcsolatokat és aktív 
közreműködéssel segítse kölcsönös érdekek alapján a sokoldalú együttműködést és a felnövekvő nemzedék folytassa e 
megtisztelő célkitűzések megvalósítását. 
 
Mindkét város továbbra is elősegíti a várospolitika területén az együttműködést és az információcserét, különös 
tekintettel: 

� a városrendezés fejlesztésére, 
� a környezet és természetvédelemre, 
� a műemlékvédelemre, a városrekonstrukcióra, 
� az iparra, kereskedelemre és a szolgáltatásokra, 
� a mezőgazdaságra, 
� a kultúrára, 
� az idegenforgalomra és 
� a sportra. 
�  

Mindkét város egyetért abban, hogy az ifjúság kölcsönös cseréje és annak szorgalmazása a továbbiakban is különös 
jelentőséget kapjon. 
Mindkét város támogatja az egyesületek, civil szervezetek és egyházak, valamint a lakosok és családok között 
meglévő kapcsolatokat, illetve közreműködik továbbiak kiépítésében. 
 
A lakossághoz kötődő kapcsolat feltételezi a polgárok tájékoztatását a testvérváros tekintetében. Ezért mindkét fél 
törekszik városa lakosságát aktuális információkkal a média útján ellátni. 
Ez a megállapodás megerősíti az eddigi gyümölcsöző kapcsolatok jövőbeni folytatását. 
 
 
 
 



Ez a megállapodás német és magyar nyelven készült, amelyet 2013. szeptember 14-én a két város Önkormányzatának 
vezetői Dunaföldváron parafálnak. A jelenlegi Képviselő-testületek ehhez beleegyezésüket nyilvánították. 
Mindkét szöveg tartalmában megegyezik. 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 14. 

 
 
 

     Dunaföldvár Város Önkormányzata        Weikersheim Város  Önkormányzata 
 
         Horváth Zsolt                       Klaus Kornberger 
         polgármester                          polgármester 
 
 
 
Határidő: szerződés aláírására 2013. szeptember 14. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
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218/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés k. pontjában kapott felhatalmazás alapján – Borszék és Dunaföldvár 
Városa közötti testvérvárosi kapcsolat alapítását határozza el és a kapcsolat alapításáról szóló 
megállapodást az alábbi szövegezéssel jóváhagyja:   

 
MEGÁLLAPODÁS BORSZÉK / ROMÁNIA/  ÉS DUNAFÖLDVÁR / MAGYARORSZÁG/  KÖZÖTTI 

TESTVÉRVÁROSI  KAPCSOLAT ALAPÍTÁSÁRÓL 
    

Borszék Város Önkormányzata és Dunaföldvár Város Önkormányzata az európai népek, nemzetek és az 
emberek közötti jobb megértési és egymás megismerését szolgálva kinyilvánítják közös akaratukat, nemzeti 
összetartozásukat 

    
testvérvárosi kapcsolat létesítésére. 

 
Ezzel kifejezik kívánságukat, hogy a két város lakossága a fentiek szellemében ápolja a kapcsolatokat és aktív 
közreműködéssel segítse kölcsönös érdekek alapján a sokoldalú együttműködést és a felnövekvő nemzedék folytassa e 
megtisztelő célkitűzések megvalósítását. 
 

1. Mindkét város elősegíti a várospolitika területén az együttműködést, különös tekintettel 
a) a városrendezésre, városépítésre, várostervezésre, 
b) a város közlekedési gondjainak megoldására, 
c) a környezet- és természetvédelemre, 
d) a műemlékvédelemre és városrekonstrukcióra, 
e) az iparra, kereskedelemre. 
Az együttműködés és a kölcsönös tájékoztatás a városigazgatás tekintetében részben 
információcserével, részben a testvérvárosok delegációinak látogatásai útján valósul meg. 
 

2. Kulturális és idegenforgalmi területen mindkét város támogatja: 
a) oktatási, kulturális hagyományok megismerését, 
b) művészeti együttesek vendégszereplését, 
c) szakemberek, művészek és csoportok együttműködését és cseréjét az irodalom, a színház, a zene, a 

tánc, a képzőművészetek és a múzeumok tekintetében a szállásadás és vendéglátás területén 
d) a két város intézményeinek kapcsolatépítését, 
e) jól működő kiscsoportok ünnepeinek megismerését, 
f) A fürdőkultúra fejlesztését 

 
3. A sport területén elősegítik a sportegyesületek és sportkörök közötti kapcsolatteremtést. Lehetőséget 

nyújtanak – különösen a fiatal sportolóknak – arra, hogy kölcsönösen részt vegyenek 
sportrendezvényeken és versenyeken a testvérvárosban. 



4. Mindkét város egyetért abban, hogy az ifjúság kölcsönös cseréje és annak szorgalmazása különös 
jelentősége kapjon. 

5. Mindkét fél támogatja az egyesületek, a szervezetek, egyházak és az emberek, családok közvetlen 
kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését. 

6. Segíti a vállalkozók tapasztalatcseréjét, esetleges üzleti vállalkozását. 
7. A lakossághoz kötődő kapcsolat feltételezi és szükségelteti a polgárok tájékozottságát a testvérváros 

tekintetében. Ezért mindkét fél törekszik városa lakosságát kölcsönös információkkal a sajtó és rádió 
útján ellátni. 

 

Ez a megállapodás román és magyar nyelven készült, amelyet 2013. október 23-án a a két város Önkormányzatának 

vezetői Dunaföldváron parafálnak, majd 2013. november 09-én Borszék városban ratifikálnak. 

Mindkét szöveg tartalmában megegyezik. 
 
Dunaföldvár, 2013. október 23.            Borszék, 2013. november 09.  

 
 

 Dunaföldvár Város Önkormányzata        Borszék Város Önkormányzata  
                                    nevében:             nevében: 
 

      Horváth Zsolt         Mik József 
         polgármester       polgármester 
 
 
 
Határidő: szerződés aláírására 2013. október 23. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
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219/2013.(IX.10.) 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. 265 062,- 
 Összesen:                 265 062,- 
 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2013.09.30.. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
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220/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 11-én kelt  XVII-B-
22/1028-1/2013. számú, a Tolna Megyei Kormányhivatal által a jegyzőkönyvek illetve az 
önkormányzati rendeletek továbbítása vonatkozásában írt törvényességi felhívását 
megismerte, azt elfogadja. 
A Polgármesteri Hivatal a  törvényességi felhívásban rögzített  mulasztásokat pótolta. 
 A 2013. évi  önkormányzati rendeleteket  2 eredeti aláírt példányban a Kormányhivatal 
részére megküldte.  
Az önkormányzati rendeletek, illetve a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, a bizottsági 
ülések  jegyzőkönyvei, a társulások jegyzőkönyvei és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
üléseinek jegyzőkönyvei 2013. évi  feltöltését az FTP (fájlátviteli protokoll) rendszer útján 
teljesítette. 
A  2013. július 01-jétől hatályos önkormányzati rendeleteket a Nemzeti Jogszabálytárban 
közzétette.  
 
 
Határidő: 2013. szeptember 15. a Kormányhivatal értesítésére 
Határidő: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
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221/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  áttekintette az önkormányzat 
létszámkeretét és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) 2013. szeptember 14-ei hatállyal  a költségvetési rendelet 2.7. sz. mellékletében rögzített 
Városi Polgármesteri Hivatal megnevezés alatt található sport ágazati dolgozó 1 fő teljes 
munkaidős álláshely megszűnik. 
A létszám- és bérváltozást a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
át kell  vezetni. 
 
2.) 2013. szeptember 15-től Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvári Football Club 
részére  havi 100 000,- Ft  működési célú támogatást biztosít a Sportpálya gondnoki 
feladatainak ellátására. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dunaföldvár Város Önkormányzata- 
a Dunaföldvári Football Club - és a Holler utánpótlás Football Club közötti  2013. február 01-
jén kötött 1130/2013. iktatószámú háromoldalú megállapodás módosítására.  
 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

222/2013.(IX.10.) KT.  
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ dunaföldvári telephelyén munkát végző dolgozói 
számára 2013. szeptember 01. – 2013. december 31-ig lehetővé teszi a 470.- Ft./adag 
kedvezményes étkezési térítési díj alkalmazását.  
 
 
Határidő: a határozat továbbítására 2013. szeptember 19. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
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223/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény 2012/2013. nevelési év munkájáról készített 
beszámolót elfogadja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth  Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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224/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi 2013. szeptember 01-
től 2014. június 30-ig  1 fő részmunkaidős (napi 6 óra) portás álláshely létrehozását 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde  részére.  
A létszám- és bérváltozást a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
át kell vezetni. 
A létszámbővítésből eredő 2013. évi bérköltség növekedést  az intézménynek a rehabilitációs 
hozzájárulás megtakarításából  kell finanszíroznia. A felmerülő bérköltség különbözetét a 
képviselő-testület biztosítja az intézmény részére. 
 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül: 



  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

225/2013.(IX.10.) KT.  
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi szociális nyári 
gyermekétkeztetés lebonyolításáról szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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Dunaföldvár Város Képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
1./ Bölcsőde: 
- utcai járda teljes felületén térburkolat kialakítása:               bruttó 290 eFt 
 
2./ Eszterlánc Óvoda: 
- Jókai utcai óvoda mosdóiban az elrozsdásodott paravánok cseréje:          bruttó 600 eFt 
 
3./ Magyar László Gimnázium: 
- Légópince bejárata előtt elbontott épület helyén térkő burkolat létesítése: bruttó 298 eFt 
- A Gimnázium új szárnyának északi homlokzatánál a csapadékcsatornák  
bekötése a Templom utcai zárt csapadékcsatornába illetve a kiüregelődött 
 és megsüllyedt épület melletti járda elbontása, felújítása:    bruttó  220 eFt 
- Légópince bejárata fölé előtető készítése:     bruttó  150 eFt 
 
4./ Püspök utcai általános iskola 2 db ajtó és 2 db ablak beépítése              bruttó  500 eFt 
Mindösszesen:               bruttó 2.058 eFt 
 
 
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete a felújítási feladatok elvégzéséhez 2.058 eFt-ot 
biztosít a város 2013. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2013. november 30. 
 
 

k.m.f. 
 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

227/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2006.(XI.28.) KT határozat 5./ 
pontjában foglaltak megvalósítása érdekében 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZKÖLTSÉGEN TÖRTÉNŐ  TEMETÉSEK 
KEGYELETI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEMPONTBÓL MINIMUM FELTÉTELEKNEK 

MEGFELELŐ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
 
1./ A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen történő eletettetésének 
szükségszerűségéről való értesítés (határozat) átvételétől kezdődően az összes szükséges egyeztetések 
– temető-üzemeltető hivatal, ismert hozzátartozó – megtétele, a temetés megszervezése és a temetési 
szolgáltatási tevékenységek elvégzése  2014. január 01-től kezdődően 2014. december 31-ig terjedő 
időtartamra. 

2./ A közköltségen történő temetés nyertese vállalja, hogy a temetési szolgáltatást az Önkormányzat 
által megnevezett – köztemetői feladatokat ellátó –  temetőben végzi. Kivételt képezhet, amikor az 
elhunyt Ő maga még életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, urnahelyt vagy kriptát épített és 
a megváltás érvényes,  részére bárki igazolhatóan bármely dunaföldvári temetőben sírhelyet, 
urnahelyet  vagy kriptát vásárolt.  
 
3./ A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az Önkormányzatnak a temetkezéssel kapcsolatos 
feladatok és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete és 
annak mellékletei alapján alakítja ki  a szolgáltatási díjakat a hűtési költségeket is tartalmazó 
ajánlatával.  
Ez alól kivételt képez a 2./ pontban foglalt eset, amikor az elhalt már rendelkezik  sír (kripta), vagy 
urnahellyel és az eltemettetés nem a köztemetőben történik. Ez esetben a hivatkozott önkormányzati 
rendelet 1., 2., sz. mellékletei helyett a temető üzemeltető „temetőszabályzata” szerinti díjak 
alkalmazandók. 
 
4./ A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb és a legalacsonyabb árfekvésű kelékeket 
vásárolja meg, a hűtési költségek minimalizálására törekszik és a legegyszerűbb szolgáltatást nyújtja. 
A kellékeket, a hűtési költségek minimalizálásra vonatkozó javaslatait  és a szolgáltatást a pályázatban 
tételesen fel kell sorolni, a 2013. szeptember 30-ai áron be kell árazni, mind a koporsós, a 
hamvasztásos és az urnafülkés temetés esetében is. A temetőüzemeltető részére fizetendő díjakat is 
részletesen be kell mutatni a köztemetőre (református) és az egyéb (katolikus, evangélikus) temetőkre 
vonatkozóan is. 
 
5./ A pályázat nyertese vállalja, hogy év közben a díjait csak abban az esetben módosítja, ha igazolni 
tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a megjelölt termék már nem szerezhető be, a 
temetőüzemeltető temető szabályzatát, az Önkormányzat a már hivatkozott rendeletét módosította és 
ezért a pályázati díjak nem tarthatók. A díjak a hivatkozott dokumentumokban foglalt mértékig 
emelhetők. 
 



6./ A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba történő vagy hamvasztásos temetés közül azt 
a szolgáltatást végzi, amelyre az önkormányzat egyedi határozata szól (Elsődleges a hamvasztásos 
temetés).  
 
7./ A pályázatokat 2013. november 15-ig postai úton vagy személyesen benyújtani zárt, jeligés 
borítékban. 
A borítékot „Pályázat közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére” 
felirattal kell ellátni.  
 

Cím:  Horváth Zsolt  polgármester 

         7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.  
 
A pályázat személyes kiadása ugyanitt, Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
 
Részletes információ kérhető: Bárdos Lászlóné dr. jegyzőtől 06/75 541-550/162 vagy 
                             06/75 541-551 telefonon, 
vagy személyesen szerda délelőtt 8-12 óráig. 
 
8./ A pályázatok bontására a 2013. november 19-ei Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül sor.  
 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2013. november 26-ai ülésén dönt. 
 
9./ A Testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, az 1 
éves határozott idejű szolgáltatási időtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan idejűvé 
alakítja.  
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 10. 
        Horváth Zsolt s.k. 
              polgármester 
 
 
 
Határidő: meghirdetésre 2013. szeptember 20. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

228/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár, Jókai u. 
2. szám alatti épület tetőfelújítása és polgárőrség irodái feletti födém hőszigetelési munkáira 
beérkezett árajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát. 
 
Ajánlattevő: Kulcsár Faép. Kft.(7020, Dunaföldvár, F. Bölcske u. 87.) 
Ajánlati ár:    bruttó 3.219.602 Ft 
 
A kiviteli munka költségét az önkormányzat 2013. költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: vállalkozási szerződés megkötése az ülést követő 8 napon belül 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

229/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár, Jókai u. 
2. szám alatti épület Polgárőrség irodáinak fűtés ellátásának munkáira beérkezett árajánlatok 
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát. 
 
Ajánlattevő: Márton József ev. (7020 Dunaföldvár, Pentelei u. 45.) 
 Ajánlati ár:    bruttó 1.664.394 Ft 
 
A kiviteli munka költségét az önkormányzat 2013. költségvetésének terhére biztosítja. 
 
A fűtés kivitelezéséhez szükséges gáztervek elkészítésére és az engedélyezési költségekre a 
Képviselő-testület bruttó 130.000.- Ft-ot biztosít. 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: vállalkozási szerződés megkötése az ülést követő 8 napon belül 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

230/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvár, Jókai u. 
2. szám alatti ingatlan udvar csapadékvíz elvezetésére, térburkolat kiépítésére beérkezett 
árajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát. 
 
Ajánlattevő: SPR TERRA 2006 Kft. (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) 
 Ajánlati ár:    bruttó 4.169.372 Ft 
 
A kiviteli munka költségét az önkormányzat 2013. költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: vállalkozási szerződés megkötése az ülést követő 8 napon belül 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én 
(Kedden)  14:00 órakor megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

231/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 228/2013.(IX.10.) KT 
határozatában úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú épület cserépfedés felújítását bruttó 3.219.602 Ft. összegben a 2013. évi 
önkormányzati költségvetés terhére elvégezteti, továbbá kezdeményezi a rendőrség 
tetőjavítási költségeinek bérleti díjba történő beszámítását az alábbiak szerint. 
 
1./ A 2585-2/2013. iktatószámú ingatlan használati szerződés 3./ pontja helyébe az alábbi 3. 
pont lép: 
    „A felek rögzítik, hogy a beruházás bruttó értéke 45.339.272.- Ft, mely összegből 
42.119.670.- Ft-ot a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2012.(IV.24.) KT határozatában rögzítettek alapján 100 %-os mértékben 
lakbérbeszámítással lelakni enged az alábbiak szerint:  
A bérleti díj mértéke 12.000.- Ft./év/m2+ÁFA, azaz 4.200.000.- Ft./év+ÁFA, összesen 
5.334.000.- Ft/év (7 év és 9 hó a bérbeszámítás időtartama  2013. október 01.től  2021.június 
30-ig) „ 
 
2./ A 2585-2/2013. számú ingatlan használati szerződés 9./ pontja helyébe az alábbi 9. pont 
lép: 
„ Felek rögzítik, hogy a közüzemi költségeket 2013. szeptember 30. napjáig, illetőleg a 
beruházás befejezéséig a Rendőr-főkapitányság és az Unikorn-Épker Kft. között létrejött 
vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a Kft. fizeti, azt követően pedig a Rendőr-
főkapitányság viseli az ingatlanrész használatával felmerült közüzemi költségeket a következő 
módon:  

- az áram, valamint a víz és a csatorna díjakat a Rendőr-főkapitányság a felszerelt 
almérők számlája alapján köteles megfizetni a számlán feltüntetett határidőig az 
Önkormányzat részére, 

- a fűtés költségét pedig a főmérőn mért hőmennyiség szerint az Önkormányzat 
számlája alapján köteles 30 napon belül átutalással megfizetni. „ 

 
3./ A Használati Szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad. 
 
4./ A Képviselő-testült felhatalmazza  Horváth Zsolt polgármestert a felújítási munkákra 
vonatkozó és a 2585-2/2013 számú ingatlan használati szerződést módosító  szerződések  
aláírására. 

k.m.f. 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       Polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

232/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Alsó tó 1. 0270/7-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi szándékától eláll. 
  
 
Határidő: MNV Zrt. értesítésre:2013.09.15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

233/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári 
4116/1 hrsz.-ú, 362 m2 területű, beépítetlen ingatlant, nyílt licit útján történő értékesítésre. 
 
Kikiáltási ár: ingatlan értékbecslés alapján  
  

Vevőt terheli a jogügylettel kapcsolatos összes költség. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos 
iratok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

234/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 170.000.- Ft. fejlesztési célú 
költségvetési támogatást  nyújt a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14. szám alatti társasház részére 
a zárhatóudvar kialakítására.  
 
 
Határidő: értesítésre 2013. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

235/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja Jánosházi Ferencné (1213 
Budapest, Kökényes u. 5.), Jánosházi Ferenc (1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 107-115. 
B/VI/8.), Csizmadia Márta (1037 Budapest, Csörsz u. 3. fszt. 1.) és Csizmadia Gyula (7020 
Dunaföldvár, Belső Kertek köze 19.) szám alatti lakosok felajánlását a dunaföldvári 3326 
hrsz-ú, 823 m2 területű ingatlan tekintetében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adásvétellel kapcsolatos 
iratok aláírására. 
Vételár: 21.500,-Ft + felmerülő ügyvédi és a földhivatali bejegyzési költség, amely kb. 
45.000,- Ft. (Összesen: 66.500,-Ft) 
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

236/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 
1./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem vásárolja Ráthgéber 
Ferencné 7020 Dunaföldvár, Baross u. 31. szám alatti lakos tulajdonát képező 1692/2 hrsz.-ú, 
72 m2 területű ingatlant, igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott vételáron. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert kérjen állásfoglalást a „telek” fogalmáról a 
TM Kormányhivataltól és kezdeményezze a vonatkozó jogszabály módosítását.  
 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 

 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

237/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000.- Ft. működési 
költségvetési támogatást nyújt a Református Egyházközség részére a  Református Templom 
bejárati lépcsőjének felújításához  és a templom ajtó cseréjéhez. 
 
 
Határidő: értesítésre 2013. szeptember 16. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

238/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
1.000.000.- Ft. fejlesztési célú költségvetési támogatást nyújt a Dunaföldvári Vízisportkör 
Egyesület részére a Botel Admirál állóhajó felújításához. 
 
2./ A támogatási összeg akkor fizethető ki, ha a javítás megvalósítható és az Egyesület  az 
üzemben tartási engedélyt megkapta.  
 
 
Határidő: értesítésre 2013. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

239/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23.576.- Ft. működési célú 
költségvetési támogatást nyújt a DSTE Vízisport Szakosztály részére a Dunaföldvár, Mély u. 
14.szám alatti ingatlan árvízvédelmi kiadásainak hozzájárulásához. 
 
 
Határidő: értesítésre 2013. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

240/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a dunaföldvári 
434/2 hrsz-ú közutat szilárd burkolattal látja el. A beérkezett árajánlatok alapján a 
legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát fogadja el. 
 
Ajánlattevő: GMZTERV Kft. (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.)  
Ajánlati ár:    bruttó 1.716.786 Ft 
 
A kiviteli munka költségét az önkormányzat 2013. költségvetésén belül átcsoportosítással 
biztosítja (szúnyogirtás). 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: vállalkozási szerződés megkötése az ülést követő 8 napon belül 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

241/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dunaföldvár, 
Kossuth Lajos utca 19-23. szám alatti általános iskola Tavasz utca felőli bejáratainál a 
közvilágítási hálózat tervezési feladatait elvégezteti bruttó 345.948.- Ft. összegben a 2013. évi 
költségvetés terhére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkező iratok aláírására.  
 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-24/2013. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  14:00 órakor 
megtartott   soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

242/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évre szóló pályázatán 
részt vesz. 
 
 
Határidő: 2013. október 11. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-25/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  18:35 órakor 
megtartott   zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

243/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Klebelsbert 
Intézményfenntartó Központ által kiírt Dunaföldvári -Bölcskei – Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Beszédes József általános Iskolája 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására Keresztesné Katona Mária (7025 Bölcske, 
Rákóczi u. 44/b.) és Lókiné Zsóri Gabriella Matild (7020 Dunaföldvár, Jobbágyősök u. 23.) 
által  beadott pályázatokat. 
 
A pályázat véleményezéséhez szükséges többségi szavazatot egyik pályázó sem kapta meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-25/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  18:35 órakor 
megtartott   zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

244/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális 
Intézmény (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.) intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázatot elbírálta.  
Ennek eredményeként Jenei  Judit Enikőt 2013. október 01-től 2018. szeptember 30-ig   
megbízza az  intézményvezetői  feladatok ellátásával.  
Illetményét a szociális ágazatra vonatkozó  hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell 
megállapítani. 
 
 
Határidő: a kinevezési okirat elkészítésére 2013. szeptember 30. 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-25/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én (Kedden)  18:35 órakor 
megtartott   zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

245/2013.(IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berze-Nagy Ilona 
Városi Könyvtár vezetésével Tomon Adrienn (sz. Dunaújváros, 1987. 11.11. an: 
Zsoldos Adrienne Ilona) Dunaföldvár, Pentelei u. 65. szám alatti lakost 
2013. szeptember 01. -  2013. december 31-ig megbízza. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 11. 
A kivonat hiteléül:  
 


