
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-16/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
15:00 órakor megtartott  rendkívüli  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

120/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

Alulírott Dunaföldvár Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 733469, adószám: 15733469-
2-17, KSH szám: 15733469-8411-321-17, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2., 
képviseletében: Horváth Zsolt polgármester), mint a DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság"végelszámolásalatt" (rövidített neve: DUNAVÍZ Kft. "v.a.", 
székhely: 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/a., Cg. 17-09-001932) alapítója az alábbi alapítói 
határozatot hozom: 
 
 

I. 
 

Elfogadom a DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás 
alatt"végelszámolása lezárására tekintettel - a társaság Felügyelőbizottsága 2015. augusztus 12. 
napján kelt jelentésével is elfogadott - záró adóbevallásokat, a zárómérleget (2015. augusztus 12. 
napján kelt Egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása), a zárójelentést (a 
végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelés) és a 
vagyonfelosztási javaslatot, amely vagyonfelosztási javaslat alapján a tartozások kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyon a társaság alapítóját, Dunaföldvár Város Önkormányzatát illeti, amely a társaság 
cégnyilvántartásból történő törlését követően adható ki. 
 
A vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően a Társaság végelszámolására tekintettel a Társaság 
vagyonát az alábbiak szerint osztom fel: 
 
1.)A végelszámolás során a végelszámoló által elkészített záró vagyonmérleg alapján a Társaság 
vagyonát az alábbiak képezik: 
 
A társaság vagyona a záró mérlegnek megfelelően a saját tőke összege, amely 2015.08.12-én 
42.607.328,-Ft.  
 
A társaság záró vagyonát képező eszközök a következő elemekből állnak össze: 
 Tárgyi eszközök (ingatlanok):      33.676.211,-Ft 

Bankszámlán lévő pénzösszeg (elsz. betétszámla):    8.223.141,- Ft 
 Házipénztárban lévő készpénz:                   0,- Ft 
 NAV társasági adó túlfizetés követelés:        137.000- Ft 
 Önkormányzati helyi adó túlfizetés követelés:    567.100,- Ft 
 K&H Biztosító Zrt-vel szembeni követelés:            3.876,-Ft 
 Összesen:               42.607.328,- Ft 
 
A társaságnak tartozása nincs. 
 
A végelszámolás befejezésével a fennmaradó Társasági vagyonból az alapító tag vagyoni 
hozzájárulásának visszafizetése lehetséges, akként, hogy az alapító tulajdonába kerülnek a társaság 
tulajdonában lévő ingatlanok (jelen okirat I/2. pontjában részletezett ingatlanok), a bankszámlán lévő 
pénzösszeg, a NAV társasági adó túlfizetés követelés, az Önkormányzati helyi adó túlfizetés követelés 
és a K&H Biztosító Zrt-vel szembeni követelés.  



 
A hatályos jogszabályok szerint a társaság tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyona az 
alapítót illeti. Erre tekintettel a társaság alapító tagjaként akként határozok, hogy a társaság 
végelszámolási vagyonleltárban szereplő eszközei Dunaföldvár Város Önkormányzata alapítót illetik 
100%-ban, így az alapító tag részére a társaság vagyonából járó ingatlanvagyon értéke 33.676.211,-
Ft (amelyre vonatkozó részletes rendelkezéseket a jelen okirat I/2. pontja tartalmaz) és az alapító tag 
részére a társaság vagyonából járó ingóvagyon összege 8.931.117,-Ft. 
 
A fentiekre tekintettel a vagyonfelosztási javaslat alapján az alapító tagot a Társaság vagyonából a 
következő ingóvagyon összeg illeti meg:  
 
 Felosztott vagyon  
Dunaföldvár Város 
Önkormányzata 
tag/alapító  
 

8.223.141,- Ft (Bankszámlán lévő pénzösszeg),  
137.000,- Ft (NAV társasági adó túlfizetés követelés),  

567.100,- Ft (Önkormányzati helyi adó túlfizetés követelés), 
3.876,-Ft (K&H Biztosító Zrt-vel szembeni követelés) 

Összesen: 8.931.117,- Ft 
 
2.) A DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" 
vagyonát, 1/1 arányú tulajdonát képezi a Dunaföldvár belterület 5003/52/A/3 hrsz-ú, iroda- és 
raktárhelyiségek megjelölésű, 173,88 m2 területű, természetben 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. 
A. szám alatt található - a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 174/1245 tulajdoni 
részilletőséggel együtt - ingatlan és a Dunaföldvár belterület 5003/80 hrsz-ú, egyéb építmény és udvar 
megjelölésű, 897 m2 területű ingatlan (a továbbiakban együttesen: Ingatlanok). A Dunaföldvár 
belterület 5003/80 hrsz-ú ingatlant terheli a Dunaföldvár belterület 5003/52 hrsz-ú ingatlan 
mindenkori tulajdonosát illető átjárási szolgalmi jog 173 m2 területre. Mindkét Ingatlanra feljegyzésre 
került a végelszámolás ténye, a végelszámolási eljárás megindítása (végelszámolás kezdő időpontja: 
2014. szeptember 1., végelszámoló: Varga Lajos (sz.: 1971, an.: Sörös Terézia) 7025 Bölcske, Lomb 
u. 2/D. szám alatti lakos). Egyebekben az Ingatlanok tehermentesek. 
 
Akként határozok, hogy a Dunaföldvár belterület 5003/52/A/3 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada 
és a Dunaföldvár belterület 5003/80 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada acégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 103. § 
(1) bekezdése alapján vagyonfelosztás jogcímén Dunaföldvár Város Önkormányzata alapítót illeti, az 
Ingatlanok a DUNAVÍZ Kft. „v.a.” végelszámolási eljárás lefolytatásával, jogutód nélkül történő 
megszűnésére tekintettel a Ctv. 103. § (1) bekezdése alapján vagyonfelosztás jogcímén Dunaföldvár 
Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek a megismert és megtekintett állapotban, az összes 
természetes és jogi tartozékaikkal együtt. A Dunaföldvár belterület 5003/52/A/3 hrsz-ú ingatlan 
forgalmi értékét 5.525.165,-Ft összegben állapítom meg (amelyből 198.000,-Ft a földterület értéke és 
5.327.165,-Ft az épület értéke), a Dunaföldvár belterület 5003/80 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét 
28.151.046,-Ft összegben állapítom meg (amelyből 1.210.000,-Ft a földterület értéke és 26.941.046,-
Ft az épület értéke). 
Kijelentem, hogy a Dunaföldvár belterület 5003/80 hrsz-ú ingatlan 173 m2 területét terhelő, a 
Dunaföldvár belterület 5003/52 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát illető átjárási szolgalmi jog 
tartalmát, jelentését az okiratot szerkesztő ügyvéd megmagyarázta részemre, amely átjárási szolgalmi 
jog tartalmát, jelentését megértettem, tudomásul vettem, és kijelentem, hogy a Dunaföldvár 
belterület 5003/80 hrsz-ú ingatlant a Dunaföldvár belterület 5003/52 hrsz-ú ingatlan mindenkori 
tulajdonosát illető átjárási szolgalmijoggal terhelten is meg kívánom szerezni jelen okirattal. 
Kijelentem, hogy az Ingatlanokra feljegyzett végelszámolás ténye, végelszámolási eljárás megindítása 
bejegyzés tartalmát, jelentését megértettem, tudomásul vettem. Kérem továbbá a T. Paksi Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályát, hogy a tulajdonjogom bejegyzésével egyidejűleg a végelszámolás ténye, 
a végelszámolási eljárás megindítása (végelszámolás kezdő időpontja: 2014. szeptember 1., 
végelszámoló: Varga Lajos (sz.: 1971, an.: Sörös Terézia) 7025 Bölcske, Lomb u. 2/D. szám alatti 
lakos) feljegyzést törölje a DUNAVÍZ Kft. "v.a." végelszámolási eljárása befejezésére figyelemmel. 
 
Az Ingatlanokat jelen okirat aláírásával egyidejűleg birtokba veszem. Megállapítom, hogy az 
Ingatlanokhasználatával kapcsolatos költségek és közterhek a birtokba vétel napjáig a DUNAVÍZ Kft. 



„v.a.”-t, utána pedig a társaság alapítójaként engem terhelnek. Megállapítom, hogy az 
Ingatlanokbirtokba vételével száll át az Ingatlanokkal kapcsolatos kárveszély viselésének 
kötelezettsége is. Vállalom, hogy a birtokbaadással egyidejűleg közösen rögzített közüzemi mérőórák 
állása alapján a szolgáltatókkal megkötöm a közüzemi szerződéseket.  
 
Megállapítom, hogy - a fent megjelölt átjárási szolgalmi jog és végelszámolás ténye, végelszámolási 
eljárás megindítása bejegyzés kivételével - az Ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. 
Megállapítom, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításától szóló 176/2008. (VI.30.) 
Kormányrendeletben 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az ingatlan vonatkozásában nem 
szükséges energetikai tanúsítványt készíteni, mert a tulajdonjog átruházás nem ellenérték fejében 
történik. 
 
Akként határozok, hogy a jelen okirat alapján a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos mindennemű 
költséget, vagyonátruházási illetéket a társaság alapítójaként viselek. Megállapítom, hogy a fent 
részletezett jogügylet vonatkozásában az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény5. § (1) bekezdése 
b.) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesülök, amelyre tekintettel kérem az 
Ingatlanokon történő tulajdonszerzésem vonatkozásában a vagyonátruházási illeték kiszabásának 
mellőzését. 
 
Akként határozok, hogy a jelen okirat aláírásával egyidejűleg megbízást adok dr. Gál Brigitta 
ügyvédnek (7020 Dunaföldvár, Gábor Pál u. 23.) a jelen okirat ellenjegyzésére és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás lefolytatására, az Ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi okirat megtekintésére. 
Tudomásul bírok arról, hogy jelen okirat alapján csak azt követően kerülhet sor az Ingatlanokra 
vonatkozó tulajdonjogom bejegyzésére, miután a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a DUNAVÍZ 
Kft. „v.a.”-t a cégjegyzékből jogerős végzéssel törölte.  
 
Kijelentem, hogy a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Területi Igazgatósága által nyilvántartott jogi 
személy vagyok, akinek szerződő- és nyilatkozattételi képessége semmilyen formában nincs 
korlátozva, és akinek képviseletére fent nevezett polgármester jogosult, aki kijelenti, hogy 
Dunaföldvár Város Önkormányzata nevében annak Szervezeti és Működési Szabályzatában és 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete120/2015. (VIII.12.) KT határozatában 
foglaltakra tekintettel aláírásra jogosult és a jelen okirat aláírására teljes körű felhatalmazással 
rendelkezik, szerződő- és nyilatkozattételi képessége semmilyen formában nincs korlátozva. 
 
Megállapítom, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy eljáró ügyvéd a 
vonatkozó jogi fogalmakkal kapcsolatos, továbbá a vonatkozó adó- és illeték jogszabályokról teljes 
körű tájékoztatást adott a részemre. 
 
3.) Kijelentem, hogy a társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével 
működő társadalmi szervezetek, alapítványok nincsenek, így azok sorsáról nem szükséges rendelkezi. 
 
 

II. 
 

Elfogadom a társaság végelszámolási eljárása alatt a társaság felé bejelentett hitelezői igények 
kielégítéséről szóló végelszámoló által kiállított Nyilatkozatot, amely szerint a társaságnak sem 
köztatozása, sem egyéb irányban fennálló tartozása nincs.Megállapítom, hogy hitelezői 
igénybejelentés a társasághoz nem érkezett. 
 
 

III. 
 

Felmentem a társaság felügyelőbizottságának tagjait 2015. augusztus 12. napi hatállyal az alábbiak 
szerint: 

- Felmentem Jákli János (anyja neve: Kun Mária, születési helye és ideje: Sztálinváros, 1961. 
november 5., adóazonosító jele: 8346412134) 7020 Dunaföldvár, Derecskei utca 14. szám 



alatti lakost a felügyelőbizottsági elnöki tisztségéből 2015. augusztus 12. napi hatállyal. 
- Felmentem Tóth István (an.: Nagy Ibolya, születési hely és idő: Dunaföldvár, 1957. február 

26., adóazonosító jele: 8329282902) 7020 Dunaföldvár, Irinyi J. utca 2. szám alatti lakost a 
felügyelőbizottsági tagi tisztségéből 2015. augusztus 12. napi hatállyal.  

- Felmentem Dr. Hallai Róbert (anyja neve: Kása Rozália Veronika, születési helye és ideje: 
Arad, 1967. szeptember 15., adóazonosító jele: 8367815033) 7020 Dunaföldvár, Duna utca 
11. szám alatti lakost a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből 2015. augusztus 12. napi 
hatállyal. 

 
 

IV. 
 

Felmentem Varga Lajos sz. Varga Lajos (anyja neve: Sörös Terézia, születési helye és ideje: Paks, 
1971. augusztus 16., adóazonosító jele: 8382120105) 7025 Bölcske, Lomb utca 2/D. szám alatti lakost 
a végelszámolói tisztségéből 2015. augusztus 12. napi hatállyal, aki a végelszámolói feladatokat 
ingyenesen látta el, így a társasággal szemben a végelszámolói feladatok ellátásával kapcsolatban 
semmilyen további igénye, követelése nincs. 
 
 

V. 

Akként határozok, hogy a társaság iratanyagát Dunaföldvár Város Önkormányzata őrizze ingyenesen a 
7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A. szám alatt a társaság jogutód nélküli megszűnését követően. 
 
 

VI. 
 
Elhatározom a társaság jogutód nélküli 2015. augusztus 12. napjával történő megszűntetését. 
Felkérem Varga Lajos felmentett végelszámolót, hogy kérelmezze a Szekszárdi Törvényszék 
Cégbíróságánál a társaság cégnyilvántartásból történő törlését. 
 
 

VII. 
 
Mint a társaság alapítója meghatalmazom Dr. Gál Brigitta egyéni ügyvédet, hogy a jelen alapítói 
határozattal kapcsolatban a társaság törlése cégjegyzékben történő átvezetése iránti, a Szekszárdi 
Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban a társaság képviseletét lássa el.  
 
Jelen alapítói határozatot a társaság alapítója/tagja elolvasás után, mint akaratával mindenben 
megegyezőt képviselő útján aláírta.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:   



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-16/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
15:00 órakor megtartott  rendkívüli  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

121/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DUNAVÍZ Kft. „v.a.” 
alapítója az alábbi döntéseket hozza: 
 
1./ A DUNAVÍZ kft. végelszámolása befejezésével a fennmaradó Társasági vagyonból 
Társaság záró vagyonát képező eszközök közülaz alábbi tételeket általános tartalékba helyezi: 
 

• Bankszámlán lévő pénzösszeg (elsz.betétszámla):     8.223.141.- Ft. 
• NAV társasági adó túlfizetés követelés:                        137.000.- Ft.  
• K H Biztosító Zrt-vel szembeni követelés:                        3.876.- Ft. 

 
 
2./ A Képviselő-testület bérbe adja a Mezőföldvíz Regionális VíziközműKft.-nek (7030 Paks, 
KölesDi u. 46.) a tulajdonában lévő dunaföldvári5003/52/A/3. hrsz-ú 173,88 m2 ingatlant, és 
az 5003/80 hrsz-ú 879 m2 nagyságú egyéb épület, udvart, természetben a 7020 Dunaföldvár, 
Hunyadi Park 5/A.szám alatt található e határozat mellékletét képező bérleti szerződésben 
körülírt irodák, szoc. létesítmények, raktárak, műhely, garázsok, udvar létesítményeket 
150.000.- Ft-/hó + ÁFA bérleti díjért. 
A bérleti szerződés a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-16/2015. 
 

K I V O N A T 
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
15:00 órakor megtartott  rendkívüli  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

122/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta az önkormányzat 
tulajdonában álló 4231/4 hrsz-ú (Vak Bottyán tér) ingatlanon új piactér kialakítása céljából – 
építési engedélyezési terv készítésére benyújtott pályázatokat és az alábbi döntést hozta: 
 
Az építési engedélyezési terv elkészítésével a Képviselő-testület a TERV-ELEK Kft.-t (7020 
Dunaföldvár, Templom u. 43.) bízza meg. 
Vállalási ár: 980.000.-Ft. + 264.000.- Ft. Áfa, azaz bruttó: 1.244.600.- Ft, mely összeget a 
Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének fejlesztési tartalékkerete terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: A tervek elkészítésére 2015. december 20. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 

 
 

k.m.f. 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-16/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
15:00 órakor megtartott  rendkívüli  zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

123/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
dunaföldvári 1047 hrsz-ú ingatlanon (7020, Dunaföldvár, Sóház u. 11.) található raktár 
épület elbontására vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül elfogadja a Generál Globál 
Kft. (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24.) ajánlattevő ajánlatát.  

 
Ajánlati ár: bruttó 2 540 034,- Ft 

 
2. A Képviselő-testület a bontás végrehajtásához a fedezetet a 2015. évi költségvetése 

fejlesztési tartalékkerete terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, 
amelyben ki kell kötni, hogy munkadíj csak és kizárólagosan a bontás megtörténtét 
követően a területnek minden törmeléktől történő megtisztítása után egy összegben 
fizethető ki.  
 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-17/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
16:10 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

124/2015.(VIII.12.) 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.) 2015. évi pályázati felhívására az 
„Életminőséget javító beruházásokhoz” című pályázati ablakra. 
 
2. A fejlesztés tárgya: Kossuth L. utca 19-23/A ingatlanon lévő volt rendőrségi épület 
átalakítása, iskolai célú hasznosítása I. ütem 
 
3. A tervezett beruházás a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartási projekt helyi 
infrastrukturális feltételeinek megteremtését szolgálja azzal, hogy a várhatóan megnövekvő 
munkaerő igény miatt Pakson, Dunaföldváron és a környékbeli településeken letelepedő 
munkavállalók és családtagjaik modern és korszerű oktatási intézményekkel való kiszolgálása 
javul, a tanulói létszám növekedés lehetősége valósulhat meg. A beruházás megvalósításával 
a felszabaduló Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti oktatási intézményben szálláshely 
fejlesztésére is lehetőség nyílik.  
 
4. A fejlesztés helyszíne: 1324/1 hrsz. 
 
5. A beruházás I. ütem összköltsége: 46 153 846 Ft. 
 
6. A Képviselő-testület a beruházás I. ütemű megvalósításához 30 000 000,- forintos 
támogatást igényel, melyhez a szükséges 16 153 846,- forintos önrészt biztosítja a 2015. évi 
költségvetése terhére.   
 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
Határidő: a pályázat beadási határideje 2015. szeptember 15.   
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester               címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-17/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
16:10 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

125/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
Bercsényi utca és a Vermek sor Szondi utca és Szent Lőrincz utca közötti szakaszának 
felújításáról” című előterjesztést és a szavazás eredményeként (3 igen 4 nem szavazat) a 
beruházást az előterjesztés szerinti utcák vonatkozásában nem valósítja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-17/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
16:10 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

126/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (törzskönyvi azonosító: 733469, 
adószám: 15733469-2-17, KSH szám: 15733469-8411-321-17, székhely: 7020 Dunaföldvár, 
Kossuth Lajos utca 2., képviseletében: Horváth Zsolt polgármester), mint a 
DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság 
(rövidített neve: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI Kft., székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök 
tere 26., Cg. 17-09-010336) alapítója az alábbi alapítói határozatot hozta: 
 
A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Zártkörűn Működő 
Részvénytársaság (Cg.: 17-10-001215) 2014. június 3. napján átalakulással a 
DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság 
(rövidített neve: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI Kft., székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök 
tere 26., Cg. 17-09-010336) gazdasági társasággá alakult át a Képviselő-testület 
279/2013.(XI.26.) KT, és a 109/2014.(V.27.)  KT határozata alapján. A Szekszárdi 
Törvényszék Cégbírósága az átalakulást és a jogutód DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI 
IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaságot a 2014. június 3. napján kelt Cg.17-
09-010336/8. számú végzéssel jegyezte be a cégjegyzékbe, valamint a jogelőd 
DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Zártkörűn Működő 
Részvénytársaság (Cg.: 17-10-001215) törlésre került a cégjegyzékből. Az átalakulásra 
figyelemmel szükségessé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, 
hatályosítása. 
 
A fentiekre tekintettel a jelen alapítói döntés meghozatala hatályával a DUNAFÖLDVÁRI 
DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Zártkörűn Működő Részvénytársaság (Cg.: 17-10-
001215) Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi  és a jelen határozat 1. 
számú mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot lépteti hatályba, azaz a mai 
naptól a jelen határozat 1. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat lesz a 
DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 17-09-010336) Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

k.m.f. 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  



  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-17/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
16:10 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

127/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal 
TOC24/574-2 /2015. számú megkeresése alapján elkészített- az átfogó értékelést kiegészítő – 
anyagot megtárgyalta, és azt elfogadta. 
 
Határidő: A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2015. augusztus 19. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  
  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-17/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
16:10 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

128/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelmét elfogadva a 2015. augusztus 
17.-től 2015. szeptember 05.-ig 44 fő népkonyhai étkezést igénybe vevő étkezési költségéhez 
maximum 110 E Ft összegben önkormányzati támogatást nyújt a 2015. évi szociális 
előirányzat terhére, utólagos beszámolási kötelezettséggel (2015. októberi ülésen). 
 
Határidő: folyamatos, beszámolásra 2015. 10.31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  
  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-17/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én (Szerdán)  
16:10 órakor megtartott  rendkívüli  nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

129/2015.(VIII.12.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a 184/2013. 
(VII.16.) KT határozattal elfogadott Dunaföldvár Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát.  
 
Határidő. 2015. október 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. augusztus 12. 
A kivonat hiteléül:  
  



 
 
 
 


