
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

6/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendelet tervezetét I. fordulóban megtárgyalta. 

Megismerve az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és bizottságainak kialakított 

álláspontját/ módosító indítványait - a 2017. évi költségvetés II. fordulóra történő előkészítését 

kéri az alábbiak figyelembevételével: 

o a 13. számú mellékletből: a 3.1, 3.2, 3.5, 3.13, 6.8, 6.9, 6.10 sorszámú tételek 

kerüljenek ki a tervezett KT döntést igénylő kiadások közé – tartalékképzés céljából 

o a 3.3 sorszámú tétel Mária kert kialakítására tervezett 720.000.- Ft. 1.000.000.- Ft-ra 

legyen megemelve 

o új tételként kerüljön beépítésre a Művelődési Központnál faházak, mobil színpad, 

technikai eszközök beszerzésére 3.000.000.- Ft. 

o új tételként kerüljön beépítésre kerékpár sáv tanulmányi terv készítésére 500.000.- Ft. 

o 12. számú mellékletben a civil szervezetek számára a 2016. évi támogatási összeg 

(25.350 e Ft) legyen beépítve és 5 m Ft-tal kerüljön megemelésre, ami tartalékként 

kerüljön kimutatásra. 

o Az ASP bevezetésével kapcsolatos pályázat 5 m Ft önerejét ki kell venni a 13. 

mellékletből. 

o készüljön kimutatás a személyi juttatásokról, hogy mi az, ami jogszabály alapján 

kötelezően adandó emelés, mi az, ami önként vállalt. 

o 13. számú melléklet 3.7. sorában szereplő „Szőlőskertek u.- Kadarka u.- Pentelei u. 

útfelújítás, elektromos és csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervére” beállított 7,3 

millió forint maradjon bent és kezdődjön meg a tervek elkészítése, 

 

Határidő: 2017. február 28-ai soros következő Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  
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7/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bölcske és Madocsa 

településekkel közösen kinyilvánított szándéka szerint – a „Dunaföldvár – Bölcske – 

Madocsa Intézményfenntartó Társulás” 2017. július 31. napjával történő 

megszűntetéséről dönt. A társulás megszüntető okiratát el kell készíteni, azt a társulás 

ülésére be kell terjeszteni. 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunaföldvári Eszterlánc 

Óvoda és Bölcsőde” névvel többcélú köznevelési intézményt alapít 2017. július 31. 

napjával. Az intézmény jogutóda lesz a Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa Mikrotérségi 

Óvoda és Bölcsődének.  A „Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde” alapító 

okiratát el kell készíteni és elfogadására a Képviselő-testület részére be kell nyújtani.  

3. A 2017. július 31-el létrejövő köznevelési intézményben bölcsőde és óvoda szervezeti 

és szakmai tekintetben önálló intézményegység működik, feladatai hatáskörei 

megegyeznek a megszűnő Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és 

Bölcsőde intézmény alapító okiratába foglaltakkal, csak az alapító személyében történik 

változás. 2017. július 31-től továbbra is az óvoda-bölcsőde intézmény végzi a 

gyermekek közétkeztetését is, mely az önkormányzat kötelező feladata. 

4. Az önkormányzat a „Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde” többcélú intézmény 

magasabb vezetőjének megbízása céljából pályázatot hirdet, tekintettel arra, hogy a 

fenntartó a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 

költségvetési intézmény megszűntetése miatt az óvodavezető Horváthné Támer Ilona 

magasabb vezetői megbízatását 2017. július 31 napjával visszavonta. A pályázat kiírása 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében foglaltak 

szerint kötelező az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát 

megelőzően. 

 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

DUNAFÖLDVÁRI  ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

közös igazgatású többcélú intézményben 

ÓVODAVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 31-től   2022. július 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 



Az intézmény  tevékenységi körébe tartozó feladatok  szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározottak szerint.  Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, 

gazdaságos működését, szakmai önállóságát, az önkormányzati tulajdon védelmét.  Elkészíti az 

intézmény  szabályzatait. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Teljesíti az intézmény gazdálkodási, 

tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Együttműködik az 

óvodaszékkel, a szülői szervezetekkel, az intézményi érdekképviseleti szervekkel.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz. 

 Cselekvőképesség. 

 Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt.  

 Főiskola,  óvodapedagógusi végzettség. 

 Intézményvezetői szakképesítés vagy pedagógus szakvizsga. 

 Óvodapedagógus  munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat. 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Óvodavezetői munkakörben szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz. 

 A képesítést igazoló okiratok másolata. 

 A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági  erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló 

bizonylat másolata. 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó  program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  

  összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

-  a pályázatát elbíráló  üléseken kívánja-e zárt ülés tartását, 

-  hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

-  vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, 

- a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 31. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 

megnevezését: „óvodavezető” 



A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatok véleményezését követő első  ülésén Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 75/541-

553 telefonszámon. 

 

5. A Képviselő-testület jelen határozatát - hivatkozva a Nemzeti Köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdésében foglalt kötelezettségére – azzal 

küldi meg az ott felsoroltak részére, hogy az átszervezéssel kapcsolatos véleményüket 

kialakítani, valamint a Képviselő-testület elé terjeszteni legkésőbb 2017. február 20. 

12 óráig szíveskedjenek.  

 

Határidő:  

1. pont esetében: 2017. február 22. 

2. pont esetében: 2017. március 31. 

4. pont esetében: A pályázati kiírás KSZK honlapra történő feltöltésére 2017. február 03. 

5.pont esetében: 2017. február 02. A határozatnak az érintettek részére történő kézbesítésére 

 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

         4. pont esetében: Bárdos Lászlóné dr. – címzetes főjegyzőasszony 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  
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8/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 
1)  

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda és 

Bölcsődében a 2017/2018. nevelési évre 10 óvodai csoport indítását engedélyezi. Az egy csoportba 

beíratható maximális gyermeklétszámot 30 főben állapítja meg a Köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 4. melléklete alapján. 

b) A Képviselő-testület a Kossuth Lajos u. 19-.23./B. szám alatti (Bölcsőde épületében működő) óvodai 

telephelyet 2017. július 31. napjával megszűnteti. 

c) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, amennyiben a beiratkozást követően   -

figyelemmel az iskolába nem beiratkozó óvodakötelesek számára is – a 2017/2018. nevelési évre a 

gyerekek létszáma meghaladja a 300 főt, haladéktalanul jelezze a polgármester felé. 

d) A Képviselő-testület felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy haladéktalanul jelezze írásban az 

Önkormányzat felé, amennyiben felmerül a 3. bölcsődei csoport indításának szükségessége a 

gyermeklétszám növekedése miatt. 

 

2) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza, hogy a D-B-M Mikrotérségi 

Óvoda és Bölcsőde Köznevelési Intézményfenntartó Társulás a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi 

Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beiratkozási felhívását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

a) Eszterlánc Óvoda - Dunaföldvár: 

 

2017. április 25-26-27. (kedd – szerda - csütörtök) 

8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig 

Helyszín: Jókai utcai óvoda, Dunaföldvár Jókai u. 7.  

 

b) Mesevár Óvoda – Bölcske: 

 

2017. április 24 - 25 (hétfő - kedd) 

8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig 

Helyszín: Mesevár óvoda, Bölcske Paksi u. 21. 

 

c) Kölyökkuckó Óvoda – Madocsa: 

 

       2017. április 24 - 25 (hétfő - kedd) 

8.00-12.0 óráig és 13.00-17.00 óráig 

                     Helyszín: Kölyökkuckó óvoda, Madocsa  Paksi  u. 19. 

 

 

Határidő: 2017. március 24. 

Felelős: Horváth Zsolt – társulási tanács elnöke  

       Horváthné Támer Ilona - igazgató       

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk.  

polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  
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9/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi 

Óvoda és Bölcsőde 2017. évi nyári nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 Bölcsőde:  

2017. augusztus 14-31-ig a Bölcsőde a nyári nagytakarítás miatt zárva tart. A nyár korábbi részében a bölcsőde 

az évben szokásos rendben tart nyitva. 

 

 Eszterlánc Óvoda – Dunaföldvár 

 

o 2017. június 6. – 2017. június 30-ig: mindegyik óvoda nyitva 

o 2017. július 3. – 2017. július 28-ig.: Jókai utcai óvoda lesz nyitva 

o 2017. július 31-től – 2017. augusztus 25-ig az Iskola utcai óvoda lesz nyitva 

o 2017. augusztus 28. – 2017. augusztus 31.: ügyelet az Iskola utcai óvodában 

 

Nyári időszakban az óvoda napi nyitva tartása 5.30-17.00 óráig tart. 

Az óvodák 2017. szeptember 01. naptól teljes nyitva tartással működnek. 

 

 Mesevár Óvoda – Bölcske 

 

o 2017. július 28-ig az óvoda nyitva tart 

o 2017. július 31.-augusztus 18-ig az óvoda a nyári nagytakarítás idejére zárva tart 

o 2017. augusztus 21. - 2017. augusztus 31-ig az óvoda ügyeletet tart 

 

 Kölyökkuckó Óvoda – Madocsa 

 

o 2017. július 7-ig az óvoda nyitva tart 

o 2017. július 10.-július 30-ig az óvoda a nyári nagytakarítás idejére zárva tart 

o 2017. július 31.-augusztus 4-ig az óvoda ügyeletet tart 

o 2017.augsuztus 7-től az óvoda nyitva van 

 

Határidő: 2017. február 15. (közzétételre) 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

        Horváthné Támer Ilona - igazgató       

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

10/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Polgármesteri 

Hivatal 2016.évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  
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11/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda 2016. évi munkájáról készült beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  
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12/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Idősek Otthona 2016. 

évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  
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órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

13/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-es tanévre 

vonatkozóan egyetért a Tolna Megyei Kormányhivatal által, a Dunaföldvári – Bölcskei – 

Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnáziumra vonatkozóan a 

mellékletben meghatározott iskolai felvételi körzethatárokkal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

14/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Horváth Zsolt 

polgármester által előterjesztett 2017. évi szabadság ütemezését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

15/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 01-től 

 

1.) Horváth Zsolt polgármester illetményét  598 300,-  Ft/hó összeggel állapítja meg. 

 

2.) Horváth Zsolt polgármester  

 

a.) felsőfokú idegen nyelvi pótlékát (orosz, C – komplex- típusú) 38 650,- Ft/hó,  

b.) középfokú idegen nyelvi pótlékát (angol, A – szóbeli – típusú) 11 595,- Ft/hó 

 

összeggel állapítja meg. 

 

3.) Horváth Zsolt polgármester költségtérítését 89 745,- Ft/hó összeggel állapítja meg. 

 

 

Határidő: 2017.02.20. a határozat továbbítására 

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

16/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 01-től 

 

 

1. Dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester tiszteletdíját 269 200,- Ft/hó összeggel állapítja 

meg. 

 

2. Dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester költségtérítését 40 385,- Ft/hó összeggel 

állapítja meg. 

 

 

Határidő: 2017.02.15. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

17/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 

önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 

rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a jegyző 

közreműködésével legfeljebb 7 millió Ft pályázati támogatásra nyújtsa be a pályázatot. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyző közreműködésével, hogy az 

önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg, illetve készítse el a pályázati dokumentációt. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a. a jegyző által előkészített pályázati dokumentáció ismeretében meghatározza a 

pályázattal igényelt támogatás összegét, 

b. a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 

jogokat gyakorolja, 

c. az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében a Magyar 

Államkincstárral a szolgáltatási szerződést kösse meg. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyző közreműködésével, hogy a 

támogatási pályázat előkészítésére és lebonyolítására a Korend Rendszerház Kft-vel (2800 

Tatabánya, Mártírok u. 12.) kössön megbízási szerződést, akik térítésmentesen vállalják a 

feladatok ellátását. 

 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyző közreműködésével, hogy az ASP 

rendszerhez történő csatlakozáshoz kötődően a működésfejlesztésre és a szabályozási keretek 

kialakítására, valamint az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítására 

kérjen árajánlatokat, majd a támogatási pályázattal elnyert támogatás terhére kösse meg a 

szerződést a feladatok ellátására a legjobb ajánlatot adó ajánlattevővel. 

 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ASP rendszerhez csatlakozás 

előkészítésére. 

 
Határidő: az 1-3. pontra vonatkozóan folyamatos, illetve 

a pályázat benyújtására 2017. február 28., 

a 4-5. pontra vonatkozóan azonnal, 

a 6. pontra vonatkozóan 2017. február 28. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester, Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

18/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Dunaföldvár, 5003/75 hrsz-ú 

ingatlanon 170 kW teljesítményű napelempark telepítése” tárgyú építési beruházásra vonatkozóan a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § alapján közbeszerzési eljárást indít, mely eljárás rögzítésre 

kerül Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervében.  

 

Ajánlattételre meghívja az alábbi gazdasági szereplőket:  

1. ENERIN EPC Kft. 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. 

2. Polytechnic-Light Kft. 2117 Isaszeg, Hunyadi utca 2. A. ép. 

3. FÉNYMED Kft. 8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 2. 

4. VILKOR Kft. 8840 Csurgó, József A. u. 2/A. 

5. Solener Sygma Kft. 8825 Pat, Fő utca 105.  

 

A bíráló bizottság tagjainak jelöli:  

 Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 Gurics Annamária Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezető igazgató helyettes 

 Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 ifj. Viczai János városfejlesztési-, idegenforgalmi-, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottsági 

tag 

 

Eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával a nyertes vállalkozóval feltételes vállalkozási szerződés kerülne 

megkötésre, mely akkor lépne életbe, amikor az önkormányzat a beruházás megvalósítására a „Dunaföldvár 

Önkormányzata által vezérelt megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, 

komplex fejlesztési program keretében” című TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00004 azonosítószámú projektre 

vonatkozó támogatási szerződést kézhez vette, vagy a képviselő-testület a beruházás önerőből történő 

megvalósítása mellett dönt és erről a vállalkozót tájékoztatja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása és közbeszerzési 

szakértői feladatok ellátására vonatkozóan a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtott ajánlattevővel a 

megbízási szerződést kösse meg.  

 

Ajánlattevő: Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft. 7090 Tamási, Vas Gereben u.1. 

Ajánlati ár: nettó 700 000,- Ft + ÁFA = 889 000,- Ft 

 

Az eljárás lebonyolításának és beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete rendelkezésre áll a város 2017. évi 

költségvetésének Felhalmozási kiadások 13. számú mellékletében 103 518 e Ft támogatási összeggel és 1 500 e Ft 

önerővel. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. március 15. az eljárás megindítása 

 

k. m. f. 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

19/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Dunaföldvár Béke tér 1. szám alatti ingatlan teljeskörű felújítása indokolt az épület megromlott 

műszaki és állagállapotára tekintettel, amelyhez szükséges az ingatlan kiürítése. 

 

2./ A Képviselő-testület korábbi ülésén 2/2017.(I.24.) KT határozattal már döntött a felújításhoz 

szükséges tervek elkészítése érdekében pályázat benyújtásáról /JETA/- 

 

3./ A Képviselő-testület a tervek elkészülte után dönt a végrehajtás további ütemezéséről. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert arra, hogy a bérlőket 

tájékoztassa a Testület döntéséről, és a Béke tér 1. szám alatti ingatlan kiürítését - a lehetőségek 

figyelembevételével - kezdje meg, és folyamatosan végezze. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

20/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy döntött, hogy megbízza a 

B&H Régió Bt.-t (7624, Pécs, Attila u. 19.) a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével 

és a településképi rendelet előkészítésével, a felmerülő költségeket, nettó 1.600.000,- Ft + Áfa, 

azaz bruttó 2.032.000,- Ft-ot biztosítja a város 2017. évi költségvetésében. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

21/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdésének e) 

pontja értelmében Dunaföldvár Város környezeti állapotát megfelelőnek tartja. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

22/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a dunaföldvári lakossági 

inert hulladék beszállítását az SPR TERRA 2006 Kft. (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) 

által üzemeltetett telephelyre a 2017. évi  költségvetésben szereplő környezetvédelmi alap 

terhére 2017. január 01.-től 2017. december 31.-ig az alábbi feltételekkel: 

A beszállítandó hulladékot a Dunaföldvár, Szent Kristóf utcai fémhulladék telepen le kell 

mérni, ahol a mérlegjegyet aláírja a dunaföldvári lakos és a fémhulladék telep üzemeltetője, az 

SPR TERRA 2006 Kft. pedig a mérlegjegyek alapján a beszállító részére kiszámlázza a 

határozat mellékletét képező díjtábla szerinti díj 50 %-át és negyedévente leszámlázza a 

felmerült díj beszállító által meg nem fizetett 50 %-át – a határozat mellékletét képező inert 

lerakó díjtáblázat alapján - (a számlához csatolja a mérlegjegyeket) és nyilvántartást vezet a 

beszállítókról és figyeli a következő feltétel teljesülését: 

A kedvezményt csak dunaföldvári lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

magánszemélyek vehetik igénybe, ingatlanonként negyedévente 2 t mennyiségig. 

A Képviselő- testület bruttó 3500 Ft/tonna díjon történő számlázást tartja érvényesnek.  
 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

23/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy döntött, hogy térítésmentesen 

biztosítja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (1089, Budapest, 

Elnök u. 1.) részére a dunaföldvári 170/6 hrsz.-ú ingatlan használatát az ún. parti radar-, kamera 

és meteorológiai adatgyűjtő rendszer telepítésére és üzemeltetésére. 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a megkötendő megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2017. március 31. 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

24/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 
I. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Holler Utánpótlás 

Nevelési és Felnőtt Club kérelmét. A 65/2016. (IV.19.) számú Képviselő-testületi 

határozatának visszafizetési határidejét az alábbiak szerint módosítja. 

 

„Határidő a visszafizetésre: 

1. Amennyiben a pályázat TAO támogatásban részesül, úgy az első támogatási összegnek 

a Holler UNFC számlájára történő beérkezését követő 3. nap 

2. Amennyiben a pályázat támogatásban nem részesül, úgy az erről szóló értesítés 

megérkezését követő 3. nap, de legkésőbb 2017. 07. 31-ig.” 

 
II. A 65/2016. (IV.19.) számú Képviselő-testületi határozat egyéb rendelkezési változatlan 

szövegrésszel hatályban maradnak. 

 

Határidő: a határozat kézbesítésére azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

25/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Sziládi László 7020 

Dunaföldvár, Puskás  u. 34. szám alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt a 

dunaföldvári 027/3 hrsz-ú , 3 ha 3248 m2 területű, 49,21 AK értékű szántó művelési 

ágú  ingatlanra a hatósági jóváhagyástól számított 1 évig, határozott időre, 1.600,- 

Ft/AK/év +Áfa bérleti díj ellenében (összes bérleti díj 78.736,- Ft +Áfa/év, azaz bruttó 

100.000,- Ft.). 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Sziládi László 7020 

Dunaföldvár, Puskás u. 34. szám alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt a 

dunaföldvári 521 hrsz.-ú, 2427 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra a 

hatósági jóváhagyástól számított 5 évig bruttó 8.500 Ft/év bérleti díj ellenében. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-2/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

26/2017.(I.31.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy ítéli meg, hogy a forgalmi 

körülményekben és a baleseti helyzetben változás nem történt, forgalomkorlátozást nem rendel 

el a Dunaföldvár, Kereszt utcában. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. február 1. 

A kivonat hiteléül:  

 


