
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

118/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2016.(II.02.), 30/2016.(II.23.), 

34/2016.(II.23.), 42/2016.(III.10.), 43/2016.(III.10.), 44/2016.(III.10.), 61/2016.(IV.19.), 

65/2016.(IV.19.), 66/2016.(IV.19.), 67/2016.(IV.19.), 68/2016.(IV.19.), 69/2016.(IV.19.), 

75/2016.(IV.19.), 76/2016.(IV.19.), 77/2016.(IV.19.), 89/2016.(V.31.), 90/2016.(V.31.), 

91/2016.(V.31.), 93/2016.(V.31.), 94/2016.(V.31.), 95/2016.(V.31.), 96/2016.(V.31.), 

109/2016.(VI.28.), 111/2016.(VI.28.), 133/2016.(VIII.02.), 151/2016.(IX.27.), 

166/2016.(X.18.), 174/2016.(XI.08.), 179/2016.(XI.22.), 180/2016.(XI.22.), 

199/2016.(XII.13.) és a 200/2016.(XII.13.) 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, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

119/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vár, mint műemléki épületegyüttes” 

működésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozza: 

I. A Vártoronyba, a Fafaragó Galériába és az Ispánház kiállításaira belépőjegyet ad ki, 

amelynek árát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 Felnőtt jegy:     800,-Ft 

 Diák, nyugdíjas, csoportos (10 főtől):  500,-Ft 

 6 éves korig:     ingyenes 

 Múzeumpedagógiai foglalkozás:   200,-Ft/fő 

 Tárlatvezetés:     3.000,-Ft 

 Hőspróba:      1.000,-Ft/fő 

 Helyi óvodai és iskolai csoportok 

       számára a Vár területe:    ingyenes 

 Pince Mozi     megtekintése a megváltott 

       belépőjeggyel lehetséges 

II. Tájház  

 Belépőjegy     300,-Ft 

 Helyi óvodai és iskolai csoportok  ingyenes 

számára a belépő 

 Tájház foglalkoztató bérleti díj 1 órára  3.000,-Ft  

                        1 napra  20.000,-Ft 

 

III. A Dunaföldvári Vár területére és a Rátkai közbe gépjárművel a behajtást megtiltja 

(kivéve a mozgáskorlátozott jelzéssel ellátott járművek).   

 

IV. Ispánház tetőtér bérleti díja: 

 1 órára       3.000,-Ft 

 1 napra       20.000,-Ft 

 

V. Udvarterület bérleti díja rendezvény esetére: 

1.) a.) Várudvar bérbeadása műsoros, zenés  50.000,-Ft/nap 

 előadásra 

 

 Sátras lakodalom tartására: 2017. július 01-től  50.000,-Ft/nap 

 A sátor csak az étterem mögötti területre állítható. 

 A sátor 2017. évben 2 alkalommal felállítható az étterem és az Ispánház 

közötti területre. 2018-tól az étterem és az Ispánház közötti területre sátor 

nem állítható. 



 

      b.) Kézművesek, mozgóárusok, kitelepült vendéglátósok bérleti díjat 

Dunaföldvár város hatályos közterület-használati rendelete alapján fizetnek. 

 

2.)Az önkormányzat tulajdonában álló, rendezvény-szervezéshez kapcsolódó 

eszközök bérleti díja: 

  

a.) Mobil színpad bérleti díja: 80.000,-Ft/alkalom+szállítás 

      (maximum 3 napra szereléssel) 

  + 10.000,-Ft minden további napra a visszaszállítás igazolásáig 

 

b.) Színpadfedő sátor bérleti díja:  80.000,-Ft/alkalom+szállítás 

      (maximum 3 napra szereléssel) 

  +10.000,-Ft minden további napra a visszaszállítás igazolásáig 

 

Mobilszínpad bérleti díja+ 

   színpadfedő sátor bérleti díja együtt: 150.000,-Ft/alkalom+szállítás 

      (maximum 3 napra szereléssel) 

  +10.000,-Ft minden további napra a visszaszállítás igazolásáig 

 

c.) Rendezvénysátrak bérleti díja: 

 3x3 m-es   1.000,-Ft/nap/db (szereléssel) 

      +szállítás 

 3x6 m-es    3.000,-Ft/nap/db (szereléssel) 

 

 d.) Fa pavilon: 

 2,5x2,5 m 1 asztallal     - első napra 20.000 Ft/db minden további napra

 és 2x3 m-es        10.000Ft/nap (szereléssel) + szállítás 

 

e.) Sörpad garnitúra: 

  2 db pad+1 db asztal   1.500,-Ft/nap (szereléssel) 

       +szállítási díj 

 

f.) Nagy főzőedény (pentola) 800-1000 adagos: 

  + 5 db keverő kanál  30.000,-Ft/alkalom 

      (max.3 nap)+szállítási díj 

  + 10.000,- Ft minden további napra a visszaszállításig 

 

4.) A belépők és a bérleti díjak bruttó összegben, a szállítási díj nettó összegben 

értendő. 

Szállítás díja: NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár,+gépjármű amortizáció 

a megtett kilométerrel. 

 

5.) Valamennyi bérlet esetén egyedi bérleti szerződést kell kötni, a bérleti szerződés 

minta a határozat mellékletét képezi. 

 



6.) A bérleti díjakból igény szerint –választott 1 tételig-évente 1 alkalommal a városi 

rendezvényeket 

 legalább nettó 50.000,- Ft értékben támogatók (magánszemély, cég) 

50 %-os díjkedvezményben részesíthetők 

 nettó 25-50.000,-Ft értékben támogatók esetén 25 % 

díjkedvezményben részesíthetők 

 igény esetén az önkormányzat intézményei-ingyenesen vehetik 

igénybe a szolgáltatást 

 helyi civil szervezetek nonprofit tevékenységére évi 1 alkalommal 

önköltséges áron biztosítható (az ispánház: 5.000,-Ft-ért, a várudvar 

10.000,-Ft-ért) 

 

7.) Amennyiben a bérlő a bérleti szerződésben és jelen határozatban foglaltakat 

megszegi, vele ismételten szerződés nem köthető. 

 

VI. Művelődési Központ terembérleti díjai: 

 Nagyterem (ülőhelyek száma:238)  10.000,-Ft/óra 

 Kisterem egész napra    10.000,-Ft 

 Kisterem, klub     3.000,-Ft/óra 

 Kulturális, közművelődési,  

sport tevékenységet folytató csoportok,  

helyi szervezetek esetén    0,-Ft 

 Egyéb településen bejegyzett   1.000,-Ft/óra 

 csoportok esetén 

 

VII. Jelen határozatban foglalt díjtételeket 2017. július 01-től kell alkalmazni. 

 

VIII. A Képviselő-testület a 265/201.(XII.19.) KT határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

 

Határidő: 2017. július 01. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 
A kivonat hiteléül: 

 

 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

120/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város 

Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2018. és 2019. villamos energia évre a 

szabadpiacon kívánja beszerezni az áramot. Ennek érdekében csatlakozik Jászberény Város 

Önkormányzata gesztorságával szervezett csoportos villamos energia beszerzési közösséghez. 

A Képviselő- testület a villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízza a 

polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket, dokumentumokat aláírja. 

Szerződést köt a Sourcing Hungary Kft.-vel és meghatalmazza arra, hogy az egyetemleges 

szolgáltatóknál eljárjon. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt 

követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2017. augusztus 25. 

      

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

121/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő–testülete a határozathoz csatolt tartalmú „Pincék, üregek 

veszély-elhárítási munkái Dunaföldvár közigazgatási területén” tárgyú keretszerződést köt 

Dunaföldvár közigazgatási területén a pincék, üregek veszély-elhárítási munkáira a Habbeton 

Kft.-vel (3300, Eger, Vasút u. 8.). A szerződés teljesítésének véghatárideje 2018. június 30.-ig. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a keretszerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

         

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

122/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „7020 Dunaföldvár, 

Hősök tere, Mély út felújítása építési engedélyezési, felújítási és kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat 

keretében” tárgyú ajánlattételi eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése 

alapján legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtó ajánlatát. 

 

Az eljárás nyertese: 

Ajánlattevő:    Placc Kft.     

Ajánlattevő címe:   6320 Solt, Kecskeméti u. 23.  

Ajánlati ár:    nettó 7 874 000,- Ft + 2 125 980,- Ft áfa = bruttó 9 999 980,- Ft  

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése felhalmozási kiadások részletezése 13. melléklet 4.1 

pontja alapján a beruházás megvalósítására a fedezet rendelkezésre áll.   

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 

megkötésére.   

 

Határidő: A tervezési szerződés megkötésére 2017. július 10.  

A szerződés tárgyát képező tervezési munkák elvégzésére a szerződéskötést követően 75 nap 

áll rendelkezésre. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

  

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

123/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

   

1. Az emberi erőforrások minisztere a – belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra.  

 

2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Dunaföldvári 

Művelődési Központ (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.) műszaki technikai eszközállományának, 

berendezési tárgyainak gyarapítására támogatási igényt nyújt be. A fejlesztés keretében a 

meglévő nagyon elhasználódott, kopott bútorokat kívánjuk lecserélni.   

 

3. A Képviselő-testület az 1 000 000,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 500 000,- 

forintos támogatást igényel és 500 000,- forint összegben saját forrást biztosít - a pályázati 

célnak megfelelő külön soron kimutatva - az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

általános tartalékkerete terhére.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és 

benyújtására. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  a pályázat benyújtási határideje: 2017. július 23.  

a pályázat hiánypótlási határideje: 2017. július 4.  

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
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K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

124/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Jákli Viktor képviselő és 

Szabó László nem képviselő  bizottsági tag írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról. 

A képviselő-testület összesen 630 984,- Ft tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil 

szervezetek támogatására használja fel: 

 

 

Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg (Ft) 

1. Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület 81 984,- 

2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egy.Pécsi T.K. 549 000,-  

 Összesen: 630 984,- 

 

     

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2017.07.15. 

Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

          

           

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

125/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 7020 

Dunaföldvár Pipacs utcai (2380/2 hrsz.) játszótér felújítása, játszótéri eszközök beszerzése 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

126/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 7020 

Dunaföldvár Vasút utcai (3757/7 hrsz.) játszótér felújítása, játszótéri eszközök beszerzése 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

         

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 
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órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

127/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

Dunaföldvár, Béke tér, a Mészáros utca – Reiter köz közötti szakaszon – nem érintve a tervezett 

kerékpárutat – a járdák, térburkolatok felújítását, átépítését, az elektromos és kábel tv hálózat 

földkábelesre történő átépítését, az ivóvíz vezeték rekonstrukcióját illetve a hiányzó 

csapadékcsatorna hálózat kiépítését. 

 

2./ A tárgyban a végleges döntés meghozatala előtt az alábbi feladatok elvégzésére kéri fel a 

polgármestert: 

 a Béke téren lévő jelenlegi fák állapotáról készüljön szakvélemény, 

 az új telepítendő fák típusára, elhelyezésére, darabszámára, vonatkozóan kertépítő 

szakember véleményét kell beszerezni, 

 a térburkoló kiválasztása céljából kerüljön több típus bemutatásra, az egységár 

meghatározásával egyidejűleg. 

 

 

Határidő: 2017. július 19. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

128/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Alsó Bölcske utca 

– Belső Kertek köze közötti összekötő gyalogút kőszórásos felújítására elindított árajánlat 

bekérési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2./ A felújítást az Önkormányzat saját kivitelezésben végzi a 2017. évi költségvetésben szereplő 

3 millió Forint erejéig. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pontban szereplő pénzügyi 

keretet felhasználja. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

129/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár 

Duna-parton található 177/2. hrsz-ú, Tenisz szakosztály által nem használt 120.5 m2 

alapterületű, volt Hajóállomás épületrészén (Rakpart Étterem) a Bérlő (Sport Players Kft. 

(2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 4/B.; adószáma: 14999288-02-07) képviseletében eljáró 

Holler Ferencné ügyvezető ) által a NINA PARIS  Kft. (székhely: 1173 Budapest  Kolibri utca 

9. adószáma: 23567155-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-971693 képviseletében eljár Tóthné 

Szendrei Szilvia ügyvezető) javára előterjesztett helyiség bérleti jogának átruházása iránti 

kérelmet 2017. július 01. hatállyal elfogadja, hozzájárul a bérleti jog átruházásához a  

határozat mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltak szerint. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017 július 01. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

130/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

            

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat kérelmét 100.000 Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2017. évi általános 

tartalékkerete terhére. 

 

2./ Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (XI.31.) önkormányzati rendeletre hivatkozva a 

támogatási összegről megállapodást kell kötni és a támogatási összeggel el kell számolni.  

 

 

Határidő: az értesítésre 2017. június 30. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

131/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

   

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

AZTAKESERVIT ÉRTÉKŐR Egyesület módosító kérelme alapján fenntartja a 95/ 

2017.(V.16.) KT határozatban foglalt döntését. 

A határozati javaslat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására felhatalmazza 

Horváth Zsolt polgármestert. 

  

Határidő: 2017.július 15. a szerződéskötésre 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

132/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az El-Dent 

96 Kft. kérelmére a Képviselő-testület által a 2017. május 9-én megtartott rendkívüli ülésén 

hozott 83/2017.(V.09.) KT határozatát visszavonja, és engedélyezi a Dunaföldvár Gábor Pál 

utca 2. szám alatti Egészségházban lévő 13 m2 alapterületű rendelő térítésmentes használatát 

2017.augusztus 01. napjától 5 év határozott időre a mozgáskorlátozott betegek fogászati 

alapellátása érdekében. Az ingyenes használat után a szolgáltató Áfa fizetésére, és az épület 

rezsiköltségéből a szolgáltató által használt m2-re jutó összegnek a Polgármesteri Hivatal által 

kibocsátott számla alapján történő megfizetésére kötelezett. 

 

2./ A vállalkozóval megkötendő feladat-ellátási szerződésben rögzíteni kell, hogy az ingyenes 

használatra átadott helyiségben a mozgáskorlátozott rendelőt 2017. december 31-ig a 

vállalkozónak ki kell alakítania. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a feladat-ellátási szerződést 

módosító szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. július 25. a szerződés megkötésére 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

         

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

133/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Football Club 

részére tulajdonosi hozzájárulását adja az 1474/2 hrsz-on lévő ingatlanon található szertár-

öltöző bővítésére /emeletráépítés/ vonatkozó – TO-04D/646-8/2017. számú a Szekszárdi Járási 

Kormányhivatal által kiadott határozat - kivitelezési terveinek megvalósítására. Engedélyezi a 

jelzálogjog és elidegenítési tilalom bejegyzését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

         

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

134/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 
 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vén Duna Egyesületet - a 7020 

Dunaföldvár, Mély út 14. szám alatti ingatlanban található cserépkályha felújítása érdekében 

100.000 Ft összeggel támogatja a civil szervezetek számára fenntartott tartalék keret terhére.  

2./ Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (XI.31.) önkormányzati rendeletre hivatkozva a 

támogatási összegről megállapodást kell kötni és a támogatási összeggel el kell számolni.  

 

3./ A pénzösszeg kiutalása előtt fényképfelvételt kell készíteni és az elszámolással egyidejűleg 

a megvalósult beruházást át kell venni és ismételt fényképfelvétellel kell dokumentálni. 

 

 

Határidő: Vén Duna Egyesület értesítésére 2017. 06.30. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

            

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

135/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hagyományőrző Íjászok 

Dunaföldvári Egyletét az általuk haszonkölcsön szerződéssel használat 8090/1 hrsz-ú – 

önkormányzati ingatlanon (volt lőtér) - fürdő helyiség kialakítása érdekében, 250.000 Ft 

összeggel támogatja a civil szervezetek számára fenntartott tartalék keret terhére.  

2.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hagyományőrző Íjászok 

Dunaföldvári Egyletét a gyermekek táboroztatása során történő étkeztetésére, előadói díjak és 

szállítási költségek fedezésére 200.000 Ft összeggel támogatja a civil szervezetek számára 

fenntartott tartalék keret terhére.  

3.) Az 1.) és 2.) pont vonatkozásában az államháztartáson kívüli források átvételéről és az 

önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (XI.31.) 

önkormányzati rendeletre hivatkozva a támogatási összegről megállapodást kell kötni és a 

támogatási összeggel el kell számolni.  

 

4.) A pénzösszeg kiutalása előtt fényképfelvételt kell készíteni és az elszámolással egyidejűleg 

a megvalósult beruházást át kell venni és ismételt fényképfelvétellel kell dokumentálni. 

 

 

Határidő: Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete értesítésére 2017. 06.30. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

       

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

136/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

Íjász Egyesület (7020 Dunaföldvár Pipacs u. 5.) képviseletében eljáró Böde Sándor elnök 

kérelmét abban a részében tudja támogatni, hogy a Dunaföldvár Templom u. 32. szám alatti 

ingatlanban 1 db szertár helyiséget biztosít haszonkölcsön-szerződés alapján 2017. július 15-

től 5 éve határozott időre. 

2./ A középső udvarrészt az Egyesület csak 16 óra után használhatja, melyről előre köteles 

egyeztetni az épületben működő „Tanoda” vezetőjével. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2017. július 15. a szerződés megkötésére 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

        

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

137/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Jendrolovics Pál (1037, Budapest, 

Seregély u. 17.) ingatlan felajánlását elfogadja térítésmentesen a dunaföldvári 263 hrsz.-ú 

ingatlanból kb. 50 m2 nagyságú, beépítetlen területet. 

 

Az ajándékozási szerződés során felmerülő költségeket az Önkormányzat vállalja, kb. 

135.000,- Ft értékben (megosztási, ügyvédi és telekkönyvi bejegyzési költségek). 

A díjak fedezetét a város 2017. évi költségvetési rendeletének tartalék keret terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2017. szeptember 30. 

          

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

138/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kincse Ferenc (6500, Baja, Szeremlei 

u. 76.) tulajdonát képező dunaföldvári 1722 hrsz.-ú, 440 m2 területű, dunaföldvári 1723 hrsz.-

ú, 904 m2 területű és a dunaföldvári 1724 hrsz.-ú, 675 m2 területű (összesen 2019 m2) kivett, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat megvásárolja. 

 

Vételár: 100.- Ft/m2 (összesen: 201.900,- Ft) 

 

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2017. július 31. 

           

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-16/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én (Kedden) 1400 

órakor megtartott soros nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

139/2017.(VI.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Dunaföldvár, 

Kenderföldi árok vízrendezése” tárgyú építési beruházásra vonatkozóan – nyertes pályázat 

esetén – felhatalmazza a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett 

magáningatlanok tekintetében folytassa le az értékbecsléseket, ezt követően a telekalakítási és 

adás-vételi eljárásokat és ehhez biztosítja a pénzügyi forrásokat az alábbiak szerint:   

 

Az értékbecslési szakvélemények készítése: nettó 20 000 Ft + áfa / ingatlan  

 

A felkérendő szakértő:  

Herczig Ferenc (7100 Szekszárd, Csokonai u. 3.) 

ingatlanforgalmi szakértő (B-16/7/1996, PSZÁF 2008/84) 

képesített ingatlanvagyon értékelő (PT I 575569/2006.) 

Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai minősítés : 2003/4/MAISZ 

 

Telekalakítási vázrajz készítése Térképvár Bt. (7030 Paks, Öreghegy u. 37.): nettó 50 000 Ft + 

áfa / ingatlan  

 

Ügyvédi költség Dr.Endl-Gál Brigitta (7020 Dunaföldvár, Gábor Pál u. 23.) : nettó 30 000 Ft 

(áfamentes) / ingatlan 

 

A beruházással érintett ingatlanok száma: kb. 20 db  3970,9 m2, de a kiviteli terv pontosítása 

során az ingatlanok száma és területe minimálisan változhat, illetve a geodéziai munkarészek 

során az érintett területek is pontosan meghatározásra kerülnek.  

 

A költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadások 

részletezései 13. számú melléklet 1.2. pontja alapján rendelkezésre áll.  

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett okiratok aláírására.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. december 31.  

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. június 28. 

A kivonat hiteléül: 


