
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-13/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 16-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

92/2015.(VI.16.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
1. A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdetett aa Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására.  
 
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Jókai utcai óvoda 
melegítő-tálalókonyha fejlesztésére(7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. 1068/1 hrsz.) támogatási 
igényt nyújt be.  
 
3. A Képviselő-testület az 4 231 263,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 2 115 631,- 
forintos támogatást igényel és 2 115 632,- forint összegben saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési tartalékkerete terhére. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és 
benyújtására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
 

k.m.f. 
 

 
Dr. Süveges Árpádnésk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
alpolgármestercímzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. június 16. 
A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 16-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

93/2015.(VI.16.) KT  
h a t á r o z a t 

 
1. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  
 
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása pályázati alcél tárgyában a Belső kertek köze, Dézsa sor felújítására 
(7020 Dunaföldvár, 3952, 3953, 3790 hrsz.) támogatási igényt nyújt be.  
 
3. A Képviselő-testület az 32 009 588,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 15 000 000,- 
forintos támogatást igényel és 17 009 588,- forint összegben saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletének 
2.1.2. melléklete alapján a Dunaföldvári belterületi utcák burkolat felújítása és útépítése 
költségsor terhére.   
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és 
benyújtására. 
 
5. A Képviselő-testület adott tárgyban a Reiter köz felújítására vonatkozó 83/2015.(V.21.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 

k.m.f. 
 

 
Dr. Süveges Árpádnésk.               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
alpolgármestercímzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2015. június 16. 
A kivonat hiteléül:  
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K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 16-án (Kedden)  
14:00 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

94/2015.(VI.16.) KT  
h a t á r o z a t 

 
1. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  
 
2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az egészségügyi 
alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy 
helyiség fejlesztése, felújítása pályázati alcél tárgyában az Egészségház fejlesztésére (7020 
Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2.) támogatási igényt nyújt be.  
 
3. A Képviselő-testület az 17 243 347,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 8 621 673,- 
forintos támogatást igényel és 8 621 674,- forint összegben saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési tartalékkerete terhére. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és 
benyújtására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 Dr. Süveges Árpádné sk.               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
alpolgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. június 16. 
A kivonat hiteléül:  


