
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-19/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én 
(Kedden)  14:00 órakor megtartott   soros nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

138/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az ARX Építésziroda Kft. által, a Dunaföldvári Fürdő 
fejlesztésére készített megvalósíthatósági tanulmánytervet elfogadta és azt a későbbi esetleges 
pályázathoz és engedélyezési tervekhez felhasználja. 
 
A megvalósítás prioritásai: 
1./ Gyógyászati részleg fejlesztése, 
2./ Szauna sziget – rekreációs terület –kiépítése, 
3./ Gyógy szálloda építése és konferencia turizmus létrehozása. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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139/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 121/2014.(V.27.), 
134/2014.(VI.24.), 208/2014.(IX.16.), 216/2014.(X.09.),275/2014.(XII.16.), 
225/2014.(XI.06.), 31/2015.(I.27.), 34/2015.(II.10.),51/2015.(III.24.), 68/2015.(IV.28.), 
43/2015.(II.24.), 47/2015.(II.24.), 48/2015.(II.24.), 59/2015.(IV.28.), 60/2015.(IV.28.), 
70/2015.(IV.28.), 71/2015.(IV.28.), 74/2015.(IV.28.), 85/2015.(V.21.),87/2015.(V.21.), 
88/2015.(V.21.), 95/2015.(VI.23.), 96/2015.(VI.23.), 97/2015.(VI.23.),98/2015.(VI.23.), 
99/2015.(VI.23.), 101/2015.(VI.23.), 103/2015.(VI.23.), 111/2015.(VI.23.), és a 
116/2015.(VI.23.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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140/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Városi 
Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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141/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény alapján felülvizsgálta a családsegítés, 
illetve gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának 2016. január 01. napja utáni  módját, és az alábbiak 
szerint határozott: 
 

1) Bölcske-Madocsa települések tárgybani előzetes döntését elfogadva a ”Dunaföldvár és 
Környéke Gyermekjóléti Társulás” –t (továbbiakban: társulás) megszüntető 114/2015.(VI.23.) 
KT határozatát visszavonja. 

2) a Testület a ”Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás” társulási tanácsa által 
alapított „Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ” 
költségvetési szerv alapító okiratának 2016. január 01. napjával történő módosítását határozza 
el az alábbiak szerint:  

a) A társulás 2016. január 01. napjától Dunaföldvár- Bölcske- Madocsa településekre kiterjedően 
ellátja a „család- és gyermekjóléti szolgálat” feladatait, Dunaföldvár településre kiterjedően a 
„szociális alapszolgáltatási” (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) 

feladatokat is. 
b) A társulás által alapított költségvetési szerv neve 2016.01.01. napjától: „Dunaföldvár és 

Környéke Család- és Gyermekjólét Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ”. 
c) Valamennyi társulásban résztvevő település a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása 

tekintetében viseli az adott településre lebontott éves központi költségvetési támogatás és a 
költségvetési szerv tényleges működési költségének településre kimutatott különbözetét, azzal, 
hogy a költségvetési szerv vezetőjének bére a települések között a család- és gyermekjóléti 
szolgálat által ellátottak létszámadatai alapján kerül megosztásra. 

3) Felkéri a Képviselő-testület Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyzőt, és Jung Katalin 
intézményvezetőt, hogy a 2015. november 10-ei testületi ülésre készítsék elő a 2.b.) pont 
szerinti új intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez, működési engedélyeztetéséhez 
szükséges dokumentumokat, és azt elfogadás végett a Testület elé nyújtsák be. 

4) Elrendeli a Testület ezen határozatának Bölcske és Madocsa Község Önkormányzatának 
történő megküldését. 

5) A Testület 1 év múlva felül kívánja vizsgálni a Társulás működését. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2015. november 10. és folyamatos 

 
k.m.f. 

 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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142/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatás gyakorlati 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadta. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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143/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dunaföldvár Város 
Önkormányzatának a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását és az önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegét 750.000,- Ft összegben állapítja meg. 
 
Határidő: 2015. október 1. 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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144/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – megtárgyalta és 
egyetért  a Napsugár Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú 
módosításával és az intézmény szervezeti felépítésének változásával az alábbiak szerint: 

 
Szervezeti és Működési Szabályzat 

                                                  1.sz.módosítása 
 

1. SZMSZ 2. fejezet: Az intézmény megnevezése és cím adatai 15 pontjából törlésre 
kerül az intézményi bélyegzők használatára jogosultak köréből a Gazdasági vezető és 
helyette jogosultságot kap a Pénzügyi ügyintéző. 

2. SZMSZ 3. fejezet: Az intézmény szervezete, feladatai 3.1 pontjából törlésre kerül „A 
Napsugár Idősek Otthon önállóan működő költségvetési szerv” , helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: „A Napsugár Idősek Otthona gazdasági szervezeti feladatait az 
54/2015.(III.24.) KT határozat 1. számú – Megállapodás költségvetési szerv gazdasági 
szervezeti feladatainak ellátásáról és a 2. számú – Napsugár Idősek Otthona 
költségvetési szerv gazdasági szervezeti feladatainak ellátása, a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről – melléklete szerint a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 
költségvetési szerv látja el.   önállóan működő költségvetési szerv.” helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: Napsugár Idősek Otthona részben önállóan működő költségvetési rv.” 

3. SZMSZ 5. fejezet: A vezetők kinevezése, megbízási, választási rendje- Vezető 
beosztású munkakörökből a Gazdasági vezető mondat törlésre kerül. 

4.  SZMSZ 5. fejezet: A vezetők kinevezése, megbízási, választási rendje, (s.) pontja: 
„Az intézményvezető tartós távolléte esetén helyettesítése az alábbiakra módosul: 

 A Pénzügyi ügyintéző ellátja mindazon intézményvezetői feladatokat, amelyek 
 pénzügyi döntéssel járnak- utalványozás és kötelezettségvállalás esetén 50.000 
 forintig, és nem tartoznak az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe.” 

   5.     SZMSZ 5. fejezet: Gazdasági vezető/ helyettes vezető mondat törlésre kerül és helyébe 
 Pénzügyi ügyintéző mondatra módosul. 

  Főbb feladatai: Dunaföldvár Város Önkormányzata 54/2015.(III.24.) KT 
 határozatának 1. sz. és 2.sz. mellékletek tartalmazzák. 

    6. SZMSZ 5. fejezet: „Élelmezésvezető ...közvetlen felettese a gazdasági vezető.” az 
 alábbiakra módosul: „Élelmezésvezető ...közvetlen felettese az intézményvezető.” 



 „Gazdasági és munkaügyi ügyintéző...közvetlen felettese a gazdasági vezető.” az 
 alábbiakra módosul:”Gazdasági és munkaügyi ügyintéző...közvetlen felettese az 
 intézményvezető.” 

 „Pénzügyi ügyintéző ...közvetlen felettese a gazdasági vezető.” az alábbiakra 
 módosul: „ Pénzügyi ügyintéző...közvetlen felettese az intézményvezető.” 

  „Pénztáros- raktáros...közvetlen felettese a gazdasági vezető.” az  alábbiakra módosul: 
 „pénztáros- raktáros...közvetlen felettese az intézményvezető.” 

 7. SZMSZ 5. fejezet: „A munkaidő, pihenőidő,szabadság, a helyettesítés rendje” (e.) 
 pontja törlésre kerül. 
8. SZMSZ 9. fejezet: „ A vezetői munkát segítő fórumok” 3. pontjából „ Vezetői 
 megbeszélés - gazdasági vezető költségvetési gazdálkodással kapcsolatos fontosabb 
 kérdések” bekezdés helyében az alábbi rendelkezés lép: 
 Vezetői megbeszélés - pénzügyi  ügyintéző költségvetési gazdálkodással 
 kapcsolatos fontosabb kérdések. 
9. SZMSZ 10. fejezet:” A vezetői ellenőrzés és az intézményi belső ellenőrzés rendje” -A 
 gazdasági vezető belső ellenőrzési tevékenysége/otthon, nappali ellátás/- mondat 
 törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés lép: ” A vezetői ellenőrzés és az 
 intézményi belső ellenőrzés rendje” -A pénzügyi ügyintéző belső ellenőrzési 
 tevékenysége/otthon/ 
10. SZMSZ 12. fejezet: „Aláírás, képviseleti jog” harmadik bekezdés szabályozása 
 helyébe a következő rendelkezés lép: „A Kinevezés aláírása kizárólag 
 intézményvezetői jogkör, kivétel az egy hónapot meghaladó tartós akadályozottság. 
 Ebben az esetben az aláírási jog gyakorlóját Dunaföldvár Város Önkormányzata mint 
 fenntartó jelöli ki a megbízott személyt” 
11. SZMSZ 12. fejezet: „ Bankszámlák feletti rendelkezés” első bekezdés szabályozása 
 helyébe a következő rendelkezés lép:  „A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre 
 jogosultak az intézményvezető, Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Pénzügyi- és 
 Adóirodájának – Gazdasági szervezet vezetője és pénzügyi ügyintézője.” 
A módosításokat egységes szerkezetbe kell foglalni. Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ 
2015. október 01-jétől lép hatályba. 
 
Határidő: Az egységes szerkezetű SZMSZ elkészítésére 2015. október 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Jenei Judit intézményvezető 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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145/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a letelepedési támogatás 
bevezetésére irányuló képviselői indítványt megtárgyalta és tovább tárgyalásra alkalmasnak 
találta az Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság 
későbbiekben kidolgozott javaslatai alapján a 2016. évi költségvetési rendelet által 
biztosított pénzügyi kereteken belül. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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146/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2015.(VI.23.) KT 
határozatának 1. sz. mellékleteként elfogadott Intézkedési Terv kiegészítését - az ÁSZ V-665-
074/2015. számú levelére és a 15060. számú jelentésére hivatkozással – elfogadja. 
 
Az elfogadott kiegészítés jelen határozat 1. számú mellékletét képezi. 
 
Határidő: a határozat ÁSZ felé történő továbbítására 2015. október 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül: 
 

 

 

 

 



146/2015.(IX.29.) KT határozat 1. sz. melléklete 
 

A Képviselő-testület 
102/2015 (VI. 23) KT határozatának 

1. sz. mellékleteként elfogadott 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
KIEGÉSZÍTÉSE 

AZ ÁSZ 
V-0665-074/2015. számú levelére és a 15.060. számú 

jelentésére hivatkozással 
 
 

Intézkedés a jegyző részére: 

 
I. ÁSZ jelentés 13. oldal 37. sorszámában tett megállapításra: 

A jegyző gondoskodjon arról, hogy a munkaköri leírásokban – a KTTV. 75. §. (1) 
bekezdése d.) pontjában foglaltak szerint rögzítsék a munkakör betöltésével 
kapcsolatos követelményeket, (végzettség, szakképzettség, szakképesítés, 
tapasztalat, képességek). a 2014-ben felvételre került dolgozó esetében megtörtént. 
 
Határidő: folyamatos, az új dolgozók felvételével egyidejűleg, az állományba lévő 
dolgozóknál 2016. január 31.  

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző, irodavezetők az irodához tartozó 
köztisztviselők esetében 

II. ÁSZ jelentés 14. oldal. 25., 27., 32. sorszámában tett megállapításra:  
 
25.) A jegyző gondoskodjon arról, hogy az önkormányzatnál a pénzügyi 
ellenjegyző – az Ávr. 55. §. (3) bekezdésében előírtak szerint rendelkezzen az 
előírt végzettséggel, illetve pénzügyi-számviteli képesítéssel. 
A feladatot a jegyző végrehajtotta, a pénzügyi ellenjegyzéssel olyan személyt 
bízott meg, aki az előírt végzettséggel és pénzügyi- számviteli képesítéssel 
rendelkezik. 
 
További intézkedést nem igényel. 
 
27.) Az érvényesítési feladatok végzésére önkormányzati kiadási előirányzatok 
esetében a polgármester helyett a jegyző jelölje ki a Hivatal állományába tartozó 
köztisztviselőt. Ávr. 58. §. (4.) 
A polgármester a kijelölést visszavonta, a jegyző a köztisztviselőt kijelölte. 
 
További intézkedést nem igényel.  
 
32.) A jegyző a Kttv. 74. §. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a pénzügyi-
számviteli területen dolgozók jogviszonya megszüntetésekor gondoskodjon a 
munkakör dokumentált átadásáról. 



 
Határidő: folyamatos, munkakör változás esetén. 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
A jegyző a 2014-ben történt munkakör változás során a munkakört dokumentáltan, 
jegyzőkönyv kíséretében adta át. 
 
További intézkedést nem igényel. 

III.  ÁSZ jelentés 15. oldal 2. sorszámában tett megállapításra:  
A jegyző a Bkr. /370/2011 (XII. 31) Kormány rendelet/ 11. §. (1) bekezdésére való 
hivatkozással készítse el a Hivatal belső kontrollrendszerének 2012. évre vonatkozó  1. 
sz. melléklet szerinti értékelését.  

A jegyző az értékelést elkészítette.  

További intézkedést nem igényel. 
IV.  ÁSZ jelentés 17. oldal 3.-4. és 17. sorszámába tett megállapításra:  

A belső ellenőrzési vezető végezze el a belső ellenőrzés kézikönyv törvény szerinti 
aktualizálását, és két évenkénti felülvizsgálatát.  
A belső ellenőrzési vezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet aktualizálta, és 2014. 02. 
03-al elkészítette az új Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, melyet a jegyző jóváhagyott. A 
dokumentum a belső ellenőrzési dokumentumok között rendelkezésre áll, és az ÁSZ 
ellenőrzésekhez feltöltött dokumentumok között 14, 15, 16 sorszámmal az ÁSZ 
részére 2014-ben megküldésre került. 
További intézkedést nem igényel. 
17/A.) A belső ellenőrzés által végrehajtott ellenőrzésekhez nem készítettek 
ellenőrzési programot. 
A belső ellenőrzési vezető leellenőrizte a jelzett hiányosságokat, és valamennyi /4 
eset/ 2013-ban elvégzett belső ellenőrzésekhez a saját dokumentációjától továbbította 
az ellenőrzési programot, amely a dunaföldvári polgármesteri hivatalban is 
rendelkezésre állt iktatott formában, de csak elektronikus levél formájában, ezért 
aláírást eddig nem tartalmazott. 
Hiányosság pótolva, további intézkedést nem igényel. 

V. 17. oldal 3. pont „A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső 
kontrollok (teljesítési igazolás és érvényesítés) működése.” 
A jegyző gondoskodjon arról, hogy az Ávr. 57.§ /1/ és /3/ bekezdése szerint a 
teljesítési igazoló minden esetben ellenőrizze a 2015. június 10-én kelt ellenőrzési 
tervbe foglalt kiadások teljesítésének összegszerűsége mellett, ellenőrizhető okmányok 
alapján a teljesítések jogosságát, ellenszolgáltatást magába foglaló 
kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és az írásban kijelölt teljesítési igazoló 

 
Dunaföldvár, 2015.08.18.      

 
 
Horváth Zsolt 

        polgármester  
 
 



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-19/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én 
(Kedden)  14:00 órakor megtartott   soros nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

147/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének a szociális nyári 
gyermekétkeztetésre és az 1 hetes nyári napközire és táborra vonatkozó beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
              Jung Katalin intézményvezető 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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148/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-
MadocsaMikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény igazgatójának a 2014/2015-ös nevelési 
év munkájára vonatkozó beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 
Horváthné Támer Ilona – igazgató 
 

 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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149/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár - Bölcske – 
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évre szóló munkatervét 
megismerte és egyetért a munkatervben megfogalmazottakkal.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 
Horváthné Támer Ilona - igazgató 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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150/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a kétévente előírt áttekintésnek és felülvizsgálatnak a KT. 
129/2015. (VIII.12.) számú határozatának megfelelően eleget tett és az alábbi döntést hozta: 

1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemző részét helyben hagyja, az alábbi 
Intézkedési Tervek megvalósulását elfogadja: 

I. A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége 
1) Helyzetelemzés a mélyszegénységben élőkről és a roma lakosságról 
2) A gyermekek esélyeinek javítása 

 
II. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

1) A 3H-s és a 2H-s gyerekek minél korábbi óvodáztatásának megteremtése 
 

IV.     Idősek helyzete, esélyegyenlősége 
2) Generációk közötti kapcsolat erősítése 

 

2. A Helyi esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét az intézmény elnevezések 
vonatkozásában alábbiak szerint módosítja: 

• A „Napsugár Integrált Szociális Intézmény” elnevezést az összes bejegyzés 
tekintetében „Napsugár Idősek Otthona” elnevezésre módosítja 

• „Dunaföldvári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” elnevezést az összes 
bejegyzés tekintetében „Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és 
Alapszolgáltatási Központ” elnevezésre módosítja 
 

3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program alábbi Intézkedési Terveinek esetében a 
megvalósítás határidejét 2017. június 30-ra módosítja: 

I. A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége 
3) Mélyszegénységben élő és romalakosság egészségi állapotának javítása 
4) Egyenlő esély a közszolgáltatásokhoz való hozzájutásban 

 

II. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
2) A különleges bánásmódot (SNI, BTM, tehetséges gyermek) igénylő gyermekek 

óvodai fejlesztése 
3) Az óvoda- iskola átmenet zökkenőmentes biztosítása a 2H, 3H, és SNI-s gyerekek esetében 



 
III. A nők helyzete és esélyegyenlősége 

                   1) „Kismamák” különböző csoportjainak feltérképezése 
                   1.2)  Mamacentrum 
                   2)  A nők számára a képzési programok körének bővítése 
  3) Az „elmagányosodás” megelőzése 
 
IV.Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

1) Idősek egészségi állapotának javítása, Az idősek áldozattá válásának 
megakadályozása 

3) Az idősek digitális írástudatlanságának csökkentése 
 

V.     Fogyatékos személyek esélyegyenlősége 
1) A fogyatékossági típusainak megfelelő releváns adatok összegyűjtése 

2) Akadálymentesítés – akadályok megszüntetése 
3) A kommunikáció színterének bővítése, elérhetővé tétele 

 
4. A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 

 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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151/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemető fenntartási 
feladatainak ellátása érdekében  a Dunaföldvári  Evangélikus Egyházközséggel 2005. 
november 14-én kötött (Ikt.sz.: 395-13/2005.-ú, 113/2007.(V.29.) és a  195/2010.(IX.21.) KT 
határozattal módosított) Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 5./ pontjának első mondatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
„ A szerződés érvényességi ideje:   2020. november 14.” 
A módosításról szerződést módosító okiratot kell készíteni, melynek aláírására a Képviselő-
testület a polgármestert felhatalmazza.  
 

Határidő: a határozat közlésére 2015. október 10. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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152/2015.(IX.29.) 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  2016. január 01-től 
kezdődően 2016. 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 2015. 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 pályázatokat2015. december 04-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 2015. december 08-ai Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül sor.  
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2015. december 15-ei 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, 2015. szeptember 29. 
 
 

Horváth Zsolts.k. 
polgármester 
 

 
Határidő: meghirdetésre 2015. október 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
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A kivonat hiteléül:  
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153/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  JákliViktor  képviselő 
írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról. A képviselő-testület összesen  381 000,- Ft 
tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil szervezet támogatására használja fel: 

 

 

Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.PécsiTer. Központ 381 000,- 
 Összesen:                 381 000,- 
 

     

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2015.10.15. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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154/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodása 21. számú módosítását a csatolt mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
21. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról 
2004. június 8-án kelt Társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

1. A Megállapodás I.3 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
A Társulás lakosságszáma: 49.778 fő (2015.01.01.) 

2.A Megállapodás II.1.1 pontjából törlésre kerül az „Sztv.68.§. és az idősek otthona” 
szövegrész.  
3.A társulási magállapodás II.1.2 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
a Gyvt. 40/A §-a szerinti család-és gyermekjóléti központ. 
4.A társulási megállapodás II.1.3. c pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A család-és gyermekjóléti központ működtetését a Paks Kistérségi Szociális Központ 
keretein belül látja el a Paksi Járás települései részére.” 
5.A társulási megállapodás II.1.3 c) pontja d pontra, d pontja e pontra változik  
6.A társulási megállapodás II.1.3e) pontjából törlésre kerülaz „ápolást gondozást nyújtó 
intézményi (idősek otthona) feladat” szövegrész. 
7.A társulási megállapodás II.2 pontja b) ponttal egészül ki: 

b) kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kistérségi szinten történő működtetése a 
96/2000.(XII.11.) Kormányhatározat felhatalmazása alapján 

Ez a megállapodás 2015. december 31. napján lép hatályba. 

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Paks, 2015. szeptember …. 

Paks Város Önkormányzatának Polgármestere  
Bikács Község Önkormányzatának Polgármestere 
Bölcske Község Önkormányzatának Polgármestere 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Polgármestere 
Gerjen Község Önkormányzatának Polgármestere 
Györköny Község Önkormányzatának Polgármestere 
Kajdacs Község Önkormányzatának Polgármestere 
Madocsa Község Önkormányzatának Polgármestere 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
Németkér Község Önkormányzatának Polgármestere 
Pálfa Község Önkormányzatának Polgármestere 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Polgármestere 
Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Polgármestere 
Tengelic Község Önkormányzatának Polgármestere. 
 
 

 

 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-19/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én 
(Kedden)  14:00 órakor megtartott   soros nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

155/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is  a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társuláson kívül kívánja megoldani 2016. január 01. napjától a család- és 
gyermekjóléti szolgálat feladatait. 
A szociális alapszolgáltatási feladatokat – szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi 
segítségnyújtás – önállóan saját intézménye útján látja el.  
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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156/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a mezei őrszolgálat feladatai 
ellátása céljából - megvásárolja a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, 
Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület” tulajdonában lévő Dacia Duster típusú MFT-963 
forgalmi rendszámú  terepjáró gépjárművet 2.950.000.- Ft-ért a megemelt mezőőri járulékból 
képzett maradvány terhére.  
 
A Képviselő-testület az adás-vételi szerződés megkötésére a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én 
(Kedden)  14:00 órakor megtartott   soros nyilvános   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 
 

157/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az elektromobilitási 
program kialakításában való részvételt, ezzel egyidejűleg támogatja a határozat mellékletében 
szereplő, PROTHEUS Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Paks Város Önkormányzata, illetve 
Dunaföldvár Város Önkormányzata között létrejött Stratégiai együttműködési megállapodás 
elfogadását. 
A megállapodás tartalmazza a projekt célját, a résztvevő települések közti együttműködési 
rendszert, a felek által vállalt kötelezettségeket, illetve a záró rendelkezéseket. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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158/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés fejlesztési tartalékkeretének 
terhére biztosítja a Dunaföldvár, Béke tér felújítási, átépítési és fejlesztési tervek építési 
engedélyezéséhez szükséges eljárási díjakat összesen 1.192.000,- Ft-ot. 
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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159/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a dunaföldvári 220 hrsz-ú közterületből kb. 21 m2 

területet, Bircsár Gábor Dunaföldvár, Deák tér 2. szám alatti lakos részére eladásra kijelöl az 
alábbi feltételekkel: 
 
Eladási ár: 5.000,-Ft/m2 + Áfa (összesen kb.: 105.000,- Ft+Áfa) 
Vevőt terheli a felmerülő telekalakítási és ügyvédi költség. 
Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására. 
 
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: 2016. január 31. 
 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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160/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a dunaföldvári 4316 
hrsz.-ú, összesen 290 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban lévő,Sebestyén 
Teréz 7100, Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. B. ép. III/4. szám alatti lakos (Dunaföldvár, 
Tabán utcában helyezkedik el) 9/24 tulajdoni hányadánakmegvásárlása tárgyában készült 
előterjesztést.  
Tekintettel arra a tényre, hogy a  szavazás eredménye 3 „igen” és  3 „nem” szavazat volt,  a 
határozati javaslat nem kapta meg a döntéshez szükséges jelenlévő képviselők több, mint 
felének „igen” szavazatát, így döntés a tárgyban nem született. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
  



 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-19/2015. 

 
 

K I V O N A T 
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161/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a dunaföldvári 2973 hrsz.-ú, 
összesen 172 m2 területű, Dunaföldvár, Völgy u. 50. szám alatti lakóingatlant nem vásárolja 
meg. 
 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 487-20/2015. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én 
(Kedden)  18:15 órakor megtartott   zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

162/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2015.(VI.23.) KT 
határozatával döntött a 2015.évi költségvetésbe betervezett útépítési beruházások 
megvalósításának sorrendjéről. 
Az útépítések kivitelezése során kiegészítő munkálatok váltak szükségessé az eltakart 
szerkezetek megnyitása után.  
 
1./ A Képviselő-testület annak érdekében, hogy az eltervezett útépítések és felújítások a 
megfelelő műszaki színvonalon kerüljenek kivitelezésre a határozat 1. sz. melléklete szerinti 
kivitelezési, beruházási munkák elvégzésére 11.204.954.- Ft + ÁFA (14.230.292.-Ft.) 
összeget biztosít a 2016.évi költségvetése terhére.  
 
2./ A beruházás megvalósítására a 32/2015.(II.10.) KT határozattal elfogadott közbeszerzési 
terv alapján a vállalkozási szerződés megkötésére keretmegállapodás alapján történő 
beszerzés részeként konzultációs eljárás keretében kerül sor. 
 
3./ Az elkészült útburkolatokat öt évig semmilyen közműelhelyezés céljából nem lehet 
felbontani. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
A kivonat hiteléül:  
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163/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a dunaföldvári Okmányirodát 
Kormányablakká szervezik át, mely előre láthatólag az ügyfeleket 2016. március 01-jétől 
fogadja majd.  
Az átszervezés műszaki átalakítást igényel, melynek költségeit a Kormány biztosítja.  
 
A Városháza épületének tartófalai – melyben majd a Kormányablak működik – vizesek, 
penészesek, mállanak, mely esztétikailag is kifogásolható és az egészségre is káros. 
 
Az Önkormányzat a tulajdonában álló épületen a fal szigetelését elvégezteti, melyre a 2015. 
évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére 3.000.000.- Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: A szigetelés kivitelezésére 2015. november 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
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164/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a szerződéses buszjárat ügyében 2016. évre 
vonatkozóan az alábbiak szerint döntött: 
 
Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert, hogy kezdeményezzen Juhász István egyéni 
vállalkozóval tárgyalásokat arról, hogy ha az iskolaszüneti munkanapokon megszűntetésre 
kerül a 6:50 perces járat, abban az esetben a vállalkozó maximum 15-20 %-os díjemelést 
alkalmazzon 2016. évben a 2015. évi díjhoz viszonyítva. 
A 2016-os évre véglegesítendő vállalási díj tartalmazza  a Földvár – RubberKft.-hez 
(Tilosidülő) vezető útvonalat is, valamint minden járat esetén az 50 férőhelyes busszal teljesíti 
a vállalkozó a szolgáltatási szerződést. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
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165/2015.(IX.29.) KT  
h a t á r o z a t 

 

1.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t a melléklet szerinti Dunaföldvárivíziközmű rendszerek / 
Madocsai Regionális szennyvízrendszer, Dunaföldvári ivóvíz rendszer 2016-2030 évi. 
GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, 
valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az 
Önkormányzatot. 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
melléklet szerinti Dunaföldvári víziközmű rendszerek / Madocsai Regionális 
szennyvízrendszer, Dunaföldvári ivóvíz rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési 
Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő 
részével összhangban van. 
 

2.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületea melléklet szerinti 
Dunaföldvárivíziközmű rendszerek / Madocsai Regionális szennyvízrendszer, 
Dunaföldvári ivóvíz rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 
3.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

Dunaföldvárivíziközmű rendszerek / Madocsai Regionális szennyvízrendszer, 
Dunaföldvári ivóvíz rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét 0 Ft összeggel 
fogadja el, mert a 2016-os várható bérleti díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben 
jóváhagyott tartalékoláson kívül az Önkormányzat egyéb anyagi forrással nem 
rendelkezik, és előre nem látható a következő évek pénzügyi helyzete. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2015. szeptember 29. 
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