
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

143/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 2013. 
évi munkájáról, tevékenységéről,  valamint  a Dunaföldvári Rendőrőrs – a város 2013. 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, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  
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144/2014.(VII.08.) 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  2013. évi munkájáról készített beszámolót.  
 
 
Határidő:Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  
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145/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2013. 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, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  
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146/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó” közszolgáltatási 
szerződést a TI-TÓ Csatornaszállító és Szolgáltató Kft.-vel köti meg 2014. július 15.-2019. 
június 30-ig terjedő időszakra. 
 
Közszolgáltató adatai: 

TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
6320 Solt, Fűzfa u. 25. 
Adószáma: 11379856-2-03 
Képviseli: Tímár Zoltán ügyvezető igazgató 

A közszolgáltatási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2014. július 15.- a szerződés megkötésére 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  
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147/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elindítja a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatát, hozzájárul a 2014. évi költségvetésben megállapított pénzügyi keret 
felhasználásához. 
Megbízza a Polgármesteri Hivatalt a tervezési feladatokra történő árajánlatok bekérésére.  
Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a kérelmezők – Miskolczi Ildikó és Miskolczi 
Zsuzsanna dunaföldvári lakosok, valamint a 2014. július 02-án kel beadványban érintet 
személyek – tulajdonát képező telekkel kapcsolatos beadvány vonatkozásában készítsen a 
2014. szeptember 16-ai munkaterv szerinti soros ülésre előterjesztést  
A Képviselő-testület az előterjesztés ismeretében kívánja döntését meghozni. 
 
 
Határidő: 2014. szeptemberi Kt. ülés 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül: 
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148/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa 
települések önkormányzatai által létrehozott Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás – Társulási Megállapodását a Tolna Megyei Kormányhivatal 
TOB/22/690-5/2014. sz. törvényességi felhívás alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodás  

8.  számú módosító okirata 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2014. (.) KT. sz. határozatával, Bölcske 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (.) önkormányzati határozatával a Dunaföldvár, 
Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Megállapodását  
államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) felhatalmazása, valamint Áht. 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 

I. a) A Társulási Megállapodás  „I. Általános rendelkezések” fejezet 3. pontja első 
bekezdése, Dunaföldvár – Lakosságszám: 8735 fő-re változik. 
 
b) A korábbi 4. pont,  12. pont 13. és 14. pont törlésre kerül. 
 
c) A korábbi 8. pont „ A társulás fenntartó, irányító és felügyeleti szerve” a 4. pontba 
kerül a következő szöveggel: 
 
 A társulás fenntartó és irányító szerve: 

 
Fenntartó: 
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselő-testületei. 
 
Irányító szerve: 
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási 
Tanácsa és annak elnöke. 
 

        d)  A Megállapodás korábbi 9. pontja az 5. pontba, a korábbi 10. pont a 6. pontba, 
a korábbi 11. pont a 7. pontba, a korábbi 15. pont a 10. pontba, a korábbi 5. pont a 9. 

pontba kerül változtatás nélkül. 
 

 e) A korábbi 6., 7.,  pont, az 1. sz. Melléklet a 8. pontba kerül az alábbiak szerint: 
 

„Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
OM azonosító: 201948   
Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.    



 
Gazdálkodással összefüggő jogosítványai: 
A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységeit az intézményen belül működő   
gazdasági szervezet látja el. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokból adódó feladatokat 
(kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés) a vonatkozó hatályos 
jogszabályok, illetve az ezeken alapuló intézményi szabályzatok szerint kell elvégezni. A 
társulás költségvetését és zárszámadását  a társulási tanács  önállóan, határozatban állapítja 
meg. A társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott 
intézmény költségvetését is. 
A társulás zárszámadási határozatát a társulási tanács elnöke a helyi önkormányzatok részére 
meghatározott határidőket figyelembe véve  terjeszti elő a társulási tanács részére. 

 
         Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelés, mely magában 
foglalja az óvodai nevelést. 
 
a) Szakmai alaptevékenysége: 
Ellátja 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és az óvodai étkeztetést. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása:  851020 – Óvodai nevelés  

b) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 

fejlesztése 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
  
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
  

 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §(1) bekezdése alapján az óvoda a 
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol e törvény 5. § (1) 
bekezdése a) pontjában meghatározottak szerinti óvodai nevelés folyik. 
 Az óvodai nevelés keretében végzik a 4. § 13. pontja alapján a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek a) pontja különleges bánásmódot igénylő gyermekek és  a b) pont szerint a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program alapján történő segítését.  
 
A szakértői bizottság vélemény alapján a köznevelési törvény 4. § 25. pontja szerint a különleges 
bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési  zavarral: súlyos  
 



tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral - ) integrált nevelését, valamint a sajátos nevelési 
igényű gyermekek tanulási zavar kialakulásának prevencióját.  
A bölcsődei önként vállalat feladatként ellátja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
szakszerű napközbeni ellátása, gondozása, nevelése, testi és pszichés szükségletek kielégítése, 
fejlődésük és fejlesztésük elősegítése; a korai fejlesztés és gondozás módszereinek, eszközeinek 
alkalmazásával az eltérő nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása; időszakos 
gyermekfelügyelet, játszócsoport indítása. 

      
c) Az intézmény további tevékenysége: 
Biztosítja a nevelési-oktatási  intézmények élelmezési tevékenységének ellátását az alábbiak 

szerint: 

     1.  Konyhát tart fenn: 
a) biztosítja az  óvodai,  az általános iskolai, a gimnáziumi és szakiskolai 

gyermekek/tanulók étkeztetését a vonatkozó jogszabályok alapján,  a kötelezően ott 

étkező felnőttek, a     munkahelyi vendéglátás területén a pedagógus étkezők 

étkeztetését a fenntartó megrendelése alapján, 

b) étkezést biztosít a nyári táborok számára a fenntartó megrendelése esetén, 
c) további szabad kapacitás esetén más intézmények részére étkezési 
 szolgáltatást végezhet a teljes rezsi költség megtérítése esetén. 
 

 
2. Biztosítja a  közös igazgatású köznevelési intézmény tagintézményei épületeinek 

működtetését üzemeltetését és karbantartását (saját szakmunkásaival Dunaföldváron, a 
helyi önkormányzat szakembereivel Bölcskén, Madocsán), továbbá Dunaföldváron a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadott köznevelési intézmények épületeinek 
működtetését, üzemeltetését és karbantartását. 

d) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” 
 

  
II. A Társulási Megállapodás II. fejezet „A társulás tevékenységi köre, feladata, a 

feladatellátás módja” változásai: 
 
a) „A feladatellátás módja”szövegezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Az Általános rendelkezések 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselő-
testületei az óvodai ellátási feladataikat  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény a 74. §  (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a dunaföldvári Eszterlánc 
Óvoda Tagintézménye, a bölcskei Mesevár Óvoda Tagintézménye, a  madocsai Kölyökkuckó 
Óvoda Tagintézménye végzi az óvodai nevelési feladatokat, 
a 74. § (4) és  76. § (1) bekezdésben  foglaltak alapján a dunaföldvári  köznevelési 
intézmények működtetését,   a bölcsődei ellátást a 15/1998. (IV. 30.) NM.r.-ben 
szabályozottak szerint társulásban való részvétellel, intézményi társulás keretében teljesítik. „ 

   
b) „ A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése” első bekezdése 

a következő lesz: 
 

„A társulás döntéshozó szervének neve: Társulási Tanács. 
A Tanácsot a társult települési önkormányzatok által delegált tagok alkotják. Mindegyik 
Képviselő-testület egy tagot delegálhat a Tanácsba, melynek megbízatása visszavonásig 
tart.” 
 
Ennek a fejezetnek a 6. mondata változik: 
Szavazni személyesen vagy a Képviselő-testület által meghatalmazott helyettesítő delegált 

képviselő-testületi tag útján lehet. 



 
c)  „ A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése” második 

bekezdése a következő lesz: 
 

Az ülést az azt megelőző 15 napon belül össze kell hívni: 
a)  szükség szerint, de évente legalább  hat alkalommal; 
b) a  tanácsi tagok egynegyedének  - napirendet tartalmazó - indítványára; 
c) a  megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére 

 
d) „A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése” harmadik  bekezdés első 
mondata az alábbiak szerint alakul: 
 
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és 
a munkaszervezeti feladatokat ellátó, Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője írja alá. 

 
e) „ A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése” negyedik bekezdése az 
alábbira változik: 

 
„A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 
megszüntetéséhez.” 
 

 
f) „ A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése” negyedik bekezdése első 
sora a következőképpen alakul: 
 
A Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

 
g) „ A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése” ötödik bekezdése 
kiegészül: 

- „az intézmény alapító okiratának módosításáról,”. 
 

h) „ A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése” hatodik bekezdése szövege 
a következő lesz: 
 
„A Tanács döntése: határozat. A tanács határozatait szóban, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, 
kivéve, maikor a döntéshez minősített többség szükséges. A társulási tanács döntéseinek 
előkészítését és végrehajtásuk szervezését a (munkaszervezeti feladatokat) Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal látja el. A tanácskozás ülésein a társult önkormányzatok hivatalának jegyzői 
és kirendeltség-vezetőik tanácskozási joggal vesznek részt.” 
 

III. A Társulási Megállapodás III. fejezet a „Költségek viselése és megosztása” utolsó 
bekezdésének első és második mondata az alábbi lesz: 
 

a) „Az igazgató, a gazdasági igazgató helyettes és a Társulási Tanács határozatával engedélyezett 
létszám gazdasági–pénzügyi ügyintézők, az 1 fő általános adminisztrátor személyi juttatásait a 
társult települések az alábbiak szerint viselik:  
Az adott évre vonatkozó költségvetési határozat elfogadásánál figyelembe vett megelőző évi 
oktatási statisztikai jelentés (október 1-jei állapot) szerinti  létszámnak az egyes településekre eső 
arányában. Ezt az arányt az adott évi költségvetés elfogadása előtt a tanács évente meghatározza.” 

  
 b) A Társulási Megállapodás „Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési jog 

gyakorlása:” első bekezdésének utolsó mondata az alábbi lesz: 



„A társulás éves költségvetését, féléves és éves beszámolóját, zárszámadását a Társulási 
Tanács határozattal fogadja el.” 

  
  - A hatodik bekezdésbe a korábbi „inkasszó” helyett „beszedési megbízás” kerül. 
 
  - A hetedik bekezdésbe a korábbi „Dunaföldvár Város Jegyzője” helyett „A Társulási  
  Tanács elnöke… 
 
  - Ennek a részek az utolsó mondata a következő lesz: 

„Az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig a 
társulás munkaszervezeti feladatait ellátó, Dunaföldvár Város Jegyzője elkészíti és a tanács 
elnöke benyújtja a Társulási Tanács elé.” 

       
c) A Társulási Megállapodás „A társulás feladatellátása, pénzügyi ellenőrzése” rész 

 első bekezdése kiegészül az alábbival: 
 
 "…Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által a kistérségre kiterjedő jogkörrel  
 rendelkező Belső Ellenőrzési Csoportot bízzák meg.” 
 

IV. A Társulási Megállapodás IV. fejezete a „Tájékoztatás, beszámolás” első bekezdése első 
mondata kiegészül „A Társulási Tanácsnak…”  kifejezéssel. 

 
V. A Társulási Megállapodás V. fejezete a „Társulás tagsági viszonyai, Belépés, 

csatlakozás, kiválás, kizárás szabályai”  negyedik bekezdése szövege a következő lesz: 
 

„A csatlakozásról szóló minősített többséggel hozott döntést legalább az új nevelési év első 
napját megelőző, hat hónappal korábban meg kell hozni a társulást alkotó települési 
önkormányzatok képviselő-testületeinek, és a társulási tanácsot erről értesíteni kell. A 
csatlakozás időpontja csak új nevelési év első napjára eshet.” 
 
b) Az V. fejezet második része a „Kiválás a társulásból” szürkével jelölt változásai az alábbi 
módon alakulnak: 

 
- „A társulás tagja a társulásból  a nevelési év  utolsó napjával – augusztus 31.  –   (a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) és  (7) bekezdése figyelembevételével ) 
válhat ki. 
 

- A kiválni szándékozó település a  kiválásról szóló minősített többséggel hozott 
képviselő-testületi döntést az adott nevelési év utolsó napját megelőzően,  legalább hat 
hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A kiválás hatálya 
csak adott év  augusztus 31-re szólhat.” 
 
c) A Társulási Megállapodás V. fejezete a „Kizárás” rész változásai: 
 
- Az első bekezdés első mondata kiegészül: „A Társulás Tanács  minősített többséggel hozott 
határozatával…” 
 
- Az első bekezdés utolsó mondata a következő lesz: 

  „A kizárás az adott nevelési év utolsó - augusztus 31. – napjára szólhat.” 
 

- A második bekezdésben az „inkasszó” szó helyett a „beszedési megbízás” kerül. 
 

d) Az V. fejezet kiegészül „A megállapodás módosítása” új résszel, a következő szöveggel: 
 



„A megállapodás módosítását a társulás bármely tagja kezdeményezheti a módosítás tervezett 
időpontját megelőzően legalább három hónappal a Társulási Tanácsnál.  
A megállapodás módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített többséggel 
hozott döntései szükségesek, melyeket be kell szereznie a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. 
A felügyeleti eljárásban kezdeményezett módosítási javaslatot a társulásban résztvevő képviselő-
testületek soron következő testületi üléseire be kell nyújtania a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.” 

 
VI. A Társulási Megállapodás VI. fejezete a „Vegyes rendelkezések” negyedik bekezdése 

szövegrészben a „Tolna Megyei Bíróság”  helyett a „Szekszárdi Törvényszék” 
megnevezés kerül. 
 
- A korábbi megállapodás VI. fejezete utolsó bekezdés, mely az I. sz. mellékletre utalást 
tartalmazza törlésre kerül. 

 
Hatályba lépés: 2014. július 15. 
 
Határidő: 2014. július 8. 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 
 
 
 
  
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül: 



  
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint fenntartó – megtárgyalta és 
egyetért  Napsugár Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 
számú módosításával és a Szakmai Programjának változásával  az alábbiak szerint: 
 
   Szervezeti és Működési Szabályzat 
         3. számú módosítása 
 
I. Az SZMSZ az I. Általános és bevezető szabályok fejezete 7. pontja a következő változik: 
 
 Alaptevékenységi besorolás: 

 Államháztartási szakágazat:   873000 Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása 
     Ellátási terület: Magyarország egész területe 
 
II. Az SZMSZ az I. Általános és bevezető szabályok fejezete 9. pontja a következő változik: 
 

   9.   Alaptevékenység 
Az intézmény által ellátott közfeladatoknak, szakmai alaptevékenységeknek 
kormányzati funkció kód szerinti besorolása: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107054 Családsegítés 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 



 
 

Szakmai Program módosítása 
I. A Szakmai Program az 1. Az intézmény megnevezése a cím adatai 9. pontja a 

következőre változik: 
 

Alaptevékenységi besorolás: 
 Államháztartási szakágazat:   873000 Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása 

     Ellátási terület: Magyarország egész területe 
 

II. A szakmai program  „II. A szakmai program bemutatása, létrejövő  
  kapacitások,nyújtott szolgáltatáselemek,  tevékenységek leírása” 

 e)  Családsegítés pontja kiegészül 
                            

Egyéni tanácsadások: 
• Lakhatási tanácsadás 
Az ügyfeleket a családgondozók delegálhatják a tanácsadóhoz a bonyolultabb 
lakásügyi problémákkal. 
• Pszichológiai tanácsadás 
Ezt a szolgáltatást ügyfeleink vehetik igénybe a családgondozó javaslatára 
azokban az esetekben, amikor a családgondozó úgy látja, hogy az ügyfél lelki, 
mentális problémájának megoldásához nem elegendő a segítő beszélgetés, hanem 
szakember bevonása szükséges. 
• Családterápia, családkonzultáció 
A családok életében az anyagi és egyéb problémák mellett felmerülhetnek 
zavarok a családi működésben is. Bármely családtag életében felmerülő probléma 
hatással van az egész család működésére, ezért a családterápián az egész családdal 
dolgozik két szakember párban.  
• Konfliktuskezelés mediációs módszerrel: 
A mediáció módszere segíthet azokban az esetekben, amikor két fél nem tud 
megegyezni valamilyen ügyben (lehet családi, gazdasági stb vita), de ugyanakkor 
motiváltak a helyzet megoldására. Egy harmadik személy, a mediátor segíthet egy 
mindegyik fél számára elfogadható megállapodás kidolgozásában.  
• Munkavállalási tanácsadás 
- A munkavállalást akadályozható tényezők felmérése az ügyféllel együtt 
(életviteli, családi, szocializációs, viselkedési stb.). 
- Munkavállaláshoz kapcsolódó kulcskompetenciák és készségek vizsgálata, a 
meglévő erősségek kiemelése. 
- Munkakereső pontos helyzetének, lehetőségeinek, céljainak a feltárása. 
- Próbatelefonálás, felkészítés állásinterjúra. 
Munkavállalási tanácsadáson minden ügyfél részt vesz a tanácsadójával folytatott 
egyéni munka során.  
 
 
• Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás 
Fiatal, szakképzettséggel nem rendelkezők esetében: érdeklődési területek 
megtalálása, munkaerőpiacon használható készségek, képességek meghatározása, 
iskolák, szakképzések feltérképezése Munkatapasztalattal rendelkező, de 
szakképesítés nélküli ügyfeleknél: tapasztalatok, készségek összegyűjtése, tanulás, 
új szakma tanulás feltételeinek felmérése.  



 
Speciális feladatok: 

A rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelekkel való munka 

• A rendszeres szociális segély a munkanélküliek olyan támogatási formája, amelynél 
vállalni kell, hogy az elhelyezkedés érdekében részt vesz a közösen megtervezett 
beilleszkedési programban. A beilleszkedési program keretében az ügyfelekkel 
egyénre szabott tervet dolgoznak ki a tanácsadók, melynek lépései attól függnek, hogy 
hol tartanak az álláskeresésben, milyen készségekkel rendelkeznek, milyen pszicho-
szociális jellemzők a meghatározóak. 

 
III.  A Szakmai Program  V. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai – szervezeti  

           információk (a szervezeti egységek feladatköreinek megjelölése) fejezet kiegészül 
          az alábbi szövegrészekkel: 
 
Demens személyek foglakoztatása: 

A demens idősekkel való foglalkozás során figyelembe vesszük a tünetek változatosságát, a 
speciális szükségleteket és az általános egészségi állapotot. 
A tevékenységek megszervezése folyamatos napirend szerint történik a hét minden napján. 
Ennek megtervezésénél az idős ember személyiségének és egyéni igényeinek a figyelembe vételére 
törekszünk. Olyan tevékenységeket biztosítunk, melyek megfelelnek a még meglévő képességeinek 
és kellő sikerélményt is jelentenek a számukra. A jő foglalkozás segít a napot tevékennyé és 
strukturálttá tenni. Pozitív érzéseket ad, segít a képességek megőrzésében, segíti a kommunikációt 
és a közösségbe integrál. 
 
A képességeket szinten tartó foglalkozásokat és a speciális tréningeket a gondozási terveknek 
megfelelően alkalmazzuk. A csoportos foglalkozások esetében a létszám 5-7 fő. 
Az önálló hely- és helyzetváltoztatásra képtelen ellátott mozgásszükségletének kielégítése 
érdekében - állapotától függően - ágyban mozgatást, passzív tornát, kiültetést, felállítást, járatást, 
aktív tornát , a fennjáró lakók érdekében pedig rendszeresen megfelelő tornát, mozgást végeztet a 
gyógytornász a fizikai erőnlét megtartása érdekében. 
Törekszünk a nagy és a finom motorika fejlesztésére és a koordinációs zavarok kiküszöbölésére az 
egész test átmozgatásával. A lakó napirendjében szerepel a séta, szabad levegőre jutás biztosítása. 
 
Sikerélményt nyújtó munkavégzés: 
 
Ennek megtervezésénél az idős ember személyiségének és egyéni igényeinek a figyelembe vételére 
törekszünk. Olyan tevékenységeket biztosítunk, melyek megfelelnek a demenciával küzdő ember 
még meglévő képességeinek és kellő sikerélményt is jelentenek a számára. 
Elősegítjük a demens idősek részvételét is az intézményi rendezvényeken, programokon. 
Ezek minden közösség életében nagy jelentőséggel bírnak. 
A készülődés, az ünnepi hangulat, majd a rá való emlékezés sok közös élmény forrása lehet, erősíti 
az összetartozást, segít az egymásra figyelésben, egymás segítésében, önmaguk megmérettetésében, 
önbizalmuk fokozásában.  
Intézményi rendezvényeink családias hangulatúak. Az ünnepek családi ünnepek, amelyben a 
demenciában szenvedő örül a pillanatnak. 
 
Az idősek szabad önkifejezésének, közlési vágyának elősegítése érdekében egyéni és csoportos 
beszélgetéseket kezdeményezünk, a lakó még meglévő képességeihez igazodóan. 
Hagyunk időt és lehetőséget az érzelmek kifejezésére. 



 Mentális tréning 
 
Önállóságot fenntartó önellátási feladatok 
A megszokott aktivitás fenntartása a mindennapi élet feladatainak ellátása a legfontosabb. 
A napi határozott program beállítása megszokott életrend betartása, mint a felkelés, tisztálkodás, 
fésülködés, felöltözés, levetkőzés, étkezés evőeszközökkel, WC használat. 
Ügyelni kell ezeknek a rendszeres végrehajtására több figyelmeztetés, gyakorlás szükséges. 
Kivitelezés: kiscsoportos foglalkozás. 
Eszköze: kommunikációs rendszer. 
 
Agyi mentális működések gyakorlása 
Gondolkodási gyakorlatok, ahol a tájékozatlanság a fő tünet, fontos a valós adatok személyi, helyi, 
időbeli gyakorlása. 
Időtartam 15-20 perc 
Kivitelezés: kiscsoportos, egyéni foglalkozás. 
Eszköze: kommunikációs rendszeren keresztül megszólítás, naptári nap, évszak, napszak, időjárás, 
névnap, társadalmi ünnepek, események. 
 
Megjegyző képesség gyakorlására a legjobbak a kép és hangjátékok, közmondások, viccek, 
kisszólások, illetve ezeknek értelmezése. 
Ellentétek, logikátlanság felismerése is lényeges rész. 
Időtartam: 20-25 perc 
Kivitelezés: egyéni, csoportos foglalkozás 
 
Eszköz: TV, rádió, kommunikációs rendszer, kazetták. 
 
Koncentráló képesség fejlesztése: mind a rövid, mind a hosszú tartamúra számolás, hónapok 
neveinek felsorolása kártyázás a rendszeresség itt is lényeges. 
Idő: 20-25 perc 
Kivitelezés: egyéni, csoportos 
Eszköz: dominó, kártyák, színes naptárak. 
 
Koordinációs feladatok a fizikai állapot függvénye  
Idő: 15-20 perc 
Kivitelezés: kézügyesség, labdajátékok 
Eszközök: textil, labda, műanyag teke, homokzsák.  
 
Szótalálás, mindennapi találós kérdések, azonos betűvel, kezdődő azonos fogalmak alkotása. 
Idő: 20-25 perc 
Kivitelezés: egyéni, csoportos 
Eszköz: betűkirakó játék, kártya 
 
Reprodukciós képesség a tudott, vagy látott, hallott dolgok felidézésével. 
Pl.: régi történetet meséltetünk el 
Idő: 20-25 perc 
Kivitelezés: egyéni, csoportos 
Eszköz: képes- mesekönyvek 
 



Figyelem, észlelés, felfogás gyakorlatai a legsúlyosabb demenseknél, amikor a mozgás is gátolt a 
beszédet is alig értik, akkor már csak egyszerű ingerlésekről vagy érzelmek megmozgatásáról lehet 
szó. Az izoláltságot csökkenti a csoportos foglalkozás. 
Idő: 15-20 perc 
Kivitelezés: csoportos 
Feladat: Kiegyenesedett ülés, tolószékből rendes székbe átültetés együttes dalolások. 
 
Élménygyakorlatok ide tartozik a zene, éneklés, tánc, közös torna , zenés relaxálás. 
Idő: 15-20 perc 
Kivitelezés: csoportos családi és társadalmi hagyományt teremtő ünnepek alkalmával 
Eszköz: kommunikációs rendszer, hang kazetták, magnó. 
 
Pszicho-szociális gyakorlatok arra irányulnak, hogy csökkentsék a demens ellátottak 
visszahúzódását. Örömszerző, önérték érzést és, identitástudatot erősítő. 
Idő: Változó 
Kivitelezés: séta, egyházi élet. 
 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: Horváth Zsolt Polgármester 

 Jenei Judit Enikő intézményvezető 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.). 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság 
tagjának az alábbi személyeket választja meg a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványa 
alapján: 
 
1./  Lukácsi Pálné    tag  Dunaföldvár, Rákóczi u. 10. , 
2./ Nagyné dr. Ruff Erzsébet  tag  Dunaföldvár, Fehérvári u. 26. , 
3./  Petrovics Józsefné   tag  Dunaföldvár, Belső kertek köze 2. 
4./  Vida Istvánné    póttag Dunaföldvár Belső Kertek köze 41. és 
5./  Widek Károlyné   póttag Dunaföldvár Tavasz u. 4/A. 
szám alatti lakosok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 

 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

151/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.).  24 § (1) bekezdése alapján a helyi 
választási iroda vezetőjének indítványa alapján a nemzetiségi önkormányzati választás 
lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Nemzetiségi szavazókör: Kossuth L. u. 19-23/A. Általános Iskola 
 
1./ Staub-Vass Szilvia  tag  Dunaföldvár  Baross utca 50. 
2./ Kardos Diána   tag  Dunaföldvár Béri Balogh Ádám u. 1. 
3./ Baráth Anna  tag  Dunaföldvár Szondy u. 25.  
4./ Kovács Tamara  póttag  Dunaföldvár Fehérvári u. 2/B.IV/7. és 
5./ Vitéz Anita  póttag  Dunaföldvár Alsórév 24. 
szám alatti lakosok. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

152/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a K&H Bank 
Zrt.  Dfvár Béke tér 13. szám alatti bankfiók homlokzat felújításával kapcsolatos kérelmét az 
alábbiak szerint támogatja: 
A Képviselő-testület engedélyezi a K&H Bank Zrt. költségére az általa tervezett munkák 
elvégzését, de nem járul hozzá a költségek bérleti díjba történő beszámításához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterület használati díjat – 
tekintettel az ingatlan önkormányzati tulajdonjogára – a felújítás időtartamára ne állapítsa 
meg.  
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2014. július 15. értesítésre 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

153/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a 
mezőőri őrszolgálat részére 2 db. használt Suzuki DR 125 típusú motorkerékpár 
megvásárlásához a 2014. évi költségvetés felhalmozási kiadások mezőőri járulékból 
elkülönített mezőgazdasági gépjárművásárlás keret terhére. 
 
 
Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

154/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem vásárolja meg Hortobágyiné 
dr. Gera Judit 7030, Paks, Rosthy u. 14. és Gulyásné Gera Éva 4033, Debrecen, Rába u. 8.  
szám alatti lakosok tulajdonát képező Dunaföldvár, Kossuth L. u. 29/1. szám alatti, 
1319/4/A/1 hrsz.-ú, 119 m2 területű lakást. 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

155/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Hoffmann Györgyné 1112, 
Budapest, Töhötöm u. 33, Lengyel Mihály 7020, Dunaföldvár, Püspök u. 30. és Bójás István 
1121, Budapest, Öröm u. 3. szám alatti lakosok ingatlan felajánlási kérelmét nem fogadja el a 
dunaföldvári 2585/1 hrsz.-ú, 61 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
tekintetében. 
  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 
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156/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  hozzájárul Csizmadia István 
földműves 7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 12. szám alatti lakossal létesítendő haszonbérleti 
szerződés megkötéséhez a dunaföldvári 1674/1 hrsz-ú, 3520 m2 területű, beépítetlen terület 
művelési ágú ingatlan tárgyában, 2014. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig, 
határozott időre, 3380,- Ft/év +Áfa bérleti díj ellenében. A bérleti díj minden évben a KSH 
által közölt átlagos infláció mértékével emelkedik. 
 
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2014. július 31. 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 
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157/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város 
Önkormányzata és intézményei, a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde dunaföldvári 
intézményei vonatkozásában a 2015. villamos energia évre a szabadpiacon kívánja beszerezni 
az áramot. Ennek érdekében csatlakozik Gyula Város Önkormányzata gesztorságával 
szervezett csoportos villamos energia beszerzési közösséghez. 
A Képviselő- testület a villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést köt a 
Sourcing Hungary Kft.-vel és meghatalmazza arra, hogy az egyetemleges szolgáltatóknál 
eljárjon. 
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a villamos energia beszerzési 
eljárás lefolytatásáról szóló szerződést, a meghatalmazást a csatlakozási szándéknyilatkozatot 
és a szindikátusi szerződést aláírja.  
Az aláírt dokumentumok a határozat mellékletét képezik. 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt 
követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: 2014.július 31. 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

158/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
 
1./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a határozat mellékletében 
szereplő utcákat a sorszám szerinti sorrendben – a rendelkezésre álló pénzügyi keret 
függvényében – szilárd burkolattal ellátja, illetve felújítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytassa le a keretközbeszerzés nyertesével a Soltút 
Kft.- vel (6320, Solt, Kecskeméti u. 34.) az egységárak szerinti ármegállapítást és amennyiben 
a kivitelezési összegek az előzetesen becsült összeget nem haladják meg, úgy a kivitelezési 
szerződést megkötheti. 
 
2./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Dunaföldváron közutak 
felújítása és szilárd burkolattal való ellátása, II. ütem” című beruházás műszaki ellenőrzésével 
a KIBBAU’77 MÉRNÖK Kft. (6300, Kalocsa, Tompa M. u.11.) vállalkozást bízza meg, a 
benyújtott pályázat alapján. Megbízási díj: a szerződött kivitelezési költség nettó 1%-a + Áfa 
(bruttó 3.550.097,- Ft) 
 
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 



158/2014.(VII.08.) KT határozat 1. sz. melléklete 
 
 
 
 

Dunaföldváron közutak felújítása és szilárd burkolattal való ellátása II. ütem 
 
 
 Utca neve Hossz (m) Kiépítés becsült  

Költsége (bruttó 
e Ft.) 

1. Kereszt u. II. ütem 845,639 54 959 
2. Radnóti u. 209,330 17 843 
3. Katona J. u.  263,370 23 079 
4.  Bezerédj u. 260,000 21 000 
5. Szent László u.  244,590 24 759 
6. Vasút u.  406,290 34 309 
7. Baross u.  259,400 13 252 
8. Kölcsey u.  97,350 7 292 
9. Erkel F. u.  235,130 13 510 

10.  Bethlen köz 119,300 6 402 
11. Toldi tér 120,493 11 695 
12. Kinizsi u. (Vörösmarty u.) 414,510 17 851 
13. Pince köz 191,580 10 695 
14.  Reiter köz-B.Kertek köze-Dézsma sor            1 242,900 93 680 
15. Irinyi J. Orvosi rendelő parkoló építés 5 db 4 771 

 Összesen 4 909,882 355 097 



 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-20/2014. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 08-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

159/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dunavecsei Református Egyházközség fenntartásában működő DRK BELLA István 
Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola (6087 Dunavecse Zrínyi u. 8. képviseli:Ablonczy 
Gábor lelkipásztor és Hernáth László gondnok) részére bérbe adott az önkormányzat 
tulajdonában álló 1068/3. hrsz-ú Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlanon a bérlő 
által elvégezendő felújítási, állagmegóvási munkák elvégzését engedélyezi, és hozzájárul 
számlákkal igazolt  480.000.- Ft. bruttó összegnek a  bérleti díjba történő beszámításához. 
A számlákkal  igazoltan beépítésre kerülő – munkadíj nélküli - eszközöket a bérleti szerződés 
lejártát követően a bérlő nem  viheti el. 
A bérbeszámításra havonta 20.000.- Ft. összegben kerülhet sor.  
 
 
Határidő: a bérbeszámítási  megállapodás megkötésére 2014. július 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. július 09. 
A kivonat hiteléül:  
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160/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az államháztartáson kívüli 
források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján  a Löfan Mazsorett 
Csoport  részére    320.000.- Ft összegű vissza nem térítendő   működési   támogatást  nyújt a  
2014. évi Mazsorett Európa Bajnokságon való részvétel költségeihez.. 
A támogatásról, és annak elszámolásáról a  hivatkozott  rendelet  4. sz. melléklete szerint 
egyedi megállapodást kell kötni. 
 
 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: Löfan Mazsorett Csoport  értesítésére 2014. július 15.  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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A kivonat hiteléül:  
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161/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Feketéné 
Steiner Szilvia – Tóth Tamás, 7020 Dunaföldvár, Damjanich u. 6. szám alatti lakosok számára 
a szociális keret terhére támogatja 1 db hármas iker babakocsi megvásárlását, maximálisan 
200.000.- Ft. értékben. 
A babakocsi megvásárlására a gyermekek megszületését követően kerülhet sor. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt  polgármester  
 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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162/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2014. évi II. forduló pályázati 
felhívására az „Életminőséget javító beruházásokhoz” című pályázati ablakra. 
 
2. A fejlesztés tárgya: Hősök tere közpark (Duna-part) felújítása  
 
3. A fejlesztés helyszínei: 176 hrsz. 
 
4. A beruházás összköltsége: 45 946 167 Ft. 
 
5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 29 865 009,- forintos támogatást 
igényel, melyhez a szükséges 16 081 158,- forintos önrészt biztosítja a 2014. évi 
költségvetése terhére.   
 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
Határidő: a pályázat beadási határideje 2014. augusztus 25.   
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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163/2014.(VII.08.) KT  
h a t á r o z a t 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”A Gazdálkodás  
Környezetéért Földvédelmi Közalapítvány „v.a.” az Agrobróker Zrt. felszámoló által a 
2013. augusztus 01-2014.június 25-i üzleti évről elkészített zárómérlegét, egyszerűsített 
beszámolóját és eredmény kimutatását 2014. június 25-i üzleti év mérleg forduló nappal 
11.000.- Ft eszközök és 11.000.- Ft. források összegben és 7.000.- Ft. mérleg szerinti 
eredménnyel elfogadja.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület elfogadja a végelszámolási zárómérleg szöveges 
jelentését, a 1401. és az 1471.számú adóbevallásokat, valamint a felszámoló által tett 
nyilatkozatokat.  

Az elfogadott dokumentumok a határozat mellékletét képezik.  

Határidő: A határozat közlésére 2014. július 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Szekszárdi Törvényszéknek 
a 13.G.40.070/2012./54. számú ítéletével szemben előterjesztett fellebbezés okán a Pécsi Ítélőtábla, 
mint másodfokú bíróság által 2014. június 11. napján tartott tárgyaláson hozott másodfokú és egyben 
jogerős ítélet tartalmáról szóló ügyvédi előterjesztést, az alábbi határozatot hozza: 
 

I. A Képviselő-testület a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
„f.a.” felszámolási eljárásában, az Önkormányzatnak, mint a társaság alapítójának jogi 
képviseleti ellátására és érdekeinek képviseletére – a TAX-AUDIT Kft. kirendelt 
felszámolóval szemben – dr. Mechler Márk egyéni ügyvédet bízza meg (1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 28. 2. em. 2/A., adószáma: 50230697-1-41). 

 
II. A megbízó és a megbízott a megbízás alatt különösen az alábbi tevékenységet értik: 

1. A felszámolási eljárásban az önkormányzat alábbi hitelezői igényének bejelentése, 
érvényesítése: ALISCA-Mag felé kifizetett 2.500.000,- Ft, és a Dunaföldvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet felé kifizetett 6.197.333,- Ft. 

2. A dunaföldvári 8699/1, 8699/2 és 8699/3 hrsz-ú, zártkerti ingatlanokra kiírt 
pályázaton, illetve árverésen az önkormányzat jogi képviseletének ellátása. 

 
III. A Képviselő-testület az ügyvédi alapdíjat 150.000,- Ft +Áfa, az óradíjat 10.000,- Ft 

+Áfa/óra összegben, sikerdíjat a sikeresen érvényesített hitelezői igény összegének 5% + 
Áfa összegében állapítja meg. 

 
IV. A Képviselő-testület a 2014. szeptember havi ülésére az ügyvédtől, a megbízási szerződés 

alapján végzett munkáról tájékoztatást kér. Az I.-III. pont szerinti ügyvédi megbízásról 
szóló szerződés aláírására a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. 
Az aláírt megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: a határozat közlésére 2014.07.15.,  
      a tájékoztató kérésére a Képviselő-testület szeptember havi ülése 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 

k.m.f. 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                           címzetes főjegyző 
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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 5.500.000.- Ft-ért megvásárolja 
Pálmai Márta 1090, Wien, Währinger str. 55. I/4. szám alatti lakos tulajdonát képező 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. 1/5. szám alatti, 1333/0/A/5 hrsz.-ú, 71 m2 területű lakást. 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

k.m.f. 
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2011. (VIII. 30.) KT számú 
határozatában megfogalmazott cél érdekében a Solt városa által megvalósítandó „Hiányzó 
kerékpárút szakasz fejlesztése Solt-Dunaföldvár 52. számú főút mellett” elnevezésű projekt 
(KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0021) részére 3.800.000.-Ft. vissza nem térítendő fejlesztési célú 
pénzeszközt ad át az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013. (XII. 31.) önkormányzati 
rendeletében kapott felhatalmazás alapján. 

 
A pénzeszköz átadására akkor kerülhet sor, amikor a kivitelezővel aláírt szerződést Solt 
városa bemutatta, és a kivitelezési végszámla kiegyenlítéséhez az összegre szükség van. 
 
Határidő: a határozat közlésére 2014. július 15. 
                  A pénzösszeg átutalására a kivitelezői számla Solt városához történt benyújtását  
                  követő 5. nap. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
  
  

k.m.f. 
 

 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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