
 Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Idősek Otthona 2017. 

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, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat és a 

Napsugár Idősek Otthona Szakmai Programjának módosítását elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Napsugár 

Idősek Otthona (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.) intézményvezetői álláshelyének 

betöltésére. 

 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

 

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA 

  

INTÉZMÉNYVEZETŐI   

beosztás betöltésére 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

      

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. 

 

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

Az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési szabályzatában, a Szakmai 

Programban foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, 

ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény 

szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény 

egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas 

szakmai munkájának szervezése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 

a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 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 vagy egyetem, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2 

pontja szerint intézményvezető beosztás ellátására meghatározott felsőfokú képesítés. 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Szociális intézményben szerzett 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 a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy 

hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó  program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy 

o a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  

  összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

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

o hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

o vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, 

o nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 

o vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség 

nem áll fenn, illetőleg az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget 

megbízása esetén megszünteti. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 01. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 

 

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: „Napsugár - intézményvezető.” 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló 

határidő lejártát követő  60 napon belül dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. 



 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag 

azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül 

– hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek tartja. 

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő jelölteket nem hallgatja 

meg és a kinevezésről a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt, fenntartva azt a 

jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, 

a 75/541-553 telefonszámon. 
 

Határidő a pályázati kiírás www. kozigallas. gov.hu portálon való közzétételre: 
2018.02.15. 

Felelős a pályázati kiírás továbbításáért: Baráthné Ruzicska Erika személy- és munkaügyi 

ügyintéző 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2018.(I.30.) 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 2017. 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, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

6/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019-es tanévre 

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

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, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

7/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét a csatolt melléklet 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

8/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha 2018/2019. évi beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Eszterlánc Óvoda:  

 2018. április 23-24-25.  

 Időpont: 8:00-12:00, délután: 13:00-17:00 

 Helye: székhely Óvoda, Jókai utca 7. 

 

Bölcsőde: a felvétel folyamatos egész évben 

 

 

 

Határidő: 2018. március 23. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester  

  György Márta Ilona - igazgató       

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

9/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 
1/ 

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Eszterlánc 

Óvoda Bölcsőde és Konyha a 2018/2019. 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 2018. július 31. napjával megszűnteti. 

c) A Képviselő-testület a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert 

Bölcsődéjében a 2018/2019-es nevelési évtől – 2018. szeptember 1. – 3 bölcsődei csoport 

indítását engedélyezi. A csoportlétszámot 3x14 főben, a bölcsődei létszámot 42 főben 

állapítja meg.  

2/ 

Az 1/pontba foglalt döntések alapján az intézmény alapító okiratát módosító okiratot és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot az intézmény vezetőjének el kell készítenie, az engedélyezhető 

létszámkeretet ki kell dolgoznia és a Képviselő-testület 2018. május havi ülésére be kell terjesztenie. 

 

3/ 

Amennyiben az 1-2. pontban foglalt intézkedés az intézmény SZMSZ-ét is érinti, úgy annak módosítását 

a Képviselő-testület 2018. június havi ülésére be kell terjeszteni.  

 

4/  

 

a) A demográfiai, születési adatok ismeretében a Paksi Atomerőmű bővítése várható térségi 

hatására való felkészülés érdekében a Képviselő-testület felülvizsgálta korábbi álláspontját és 

úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti volt 

óvoda épületét semmilyen szervezet részére nem adja át hasznosításra, azt óvodai célokra 

fenntartja. 

Ezen döntéssel egyidejűleg a 241/2017.(XII.12.) KT határozat 1./ pontját hatályon kívül helyezi 

és új 1./ pontról dönt az alábbiak szerint (az a)–e) bekezdéseket és 2./ pontot változatlanul 

hagyja): 

 

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

Magyar Máltai Szeretetszolgálat (7621 Pécs Janus Pannonius u. 6. továbbiakban: 

Málta) kérelmére a Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. szám alatti 1068/3 hrsz-ú ingatlan 

198,63 m2 része helyett az önkormányzati tulajdonban álló Templom utca 32. (983 hrsz.) 

alatti iskola épületében – annak vizesblokkal felszerelt épületszárnyában – biztosít 

bérleményt, amennyiben a szervezet bérleti igényét erre az épületre benyújtja. A Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület dunaföldvári csoportja számára bérlet formájában 

2018. szeptember 01. napjától 15 év határozott időre biztosít az összesen 289,76 m2-ből 

annyi területet amennyire a Málta igényt tart br. 1.408.295.- Ft /év, ami br.117.358.- Ft /hó 

bérleti díj ellenében.  

 



A Málta tevékenységének 15 év lejárta előtti felhagyása esetén a bérleti jogviszony 

megszűnik a 15 év lejárta előtt. 

 

A Málta az önkormányzat által elvégzendő értéknövelő beruházáshoz nyújtott támogatás 

erejéig jogosult bérleti díj beszámításra az aktuális bérleti díj figyelembevétele alapján, ami 

2018. évben br. 117.358.- Ft/hó. Amennyiben a Málta nem nyújt támogatást, akkor a bérleti 

díj további csökkentésére, beszámításra nem jogosult. 

 

A Képviselő-testület a Málta felé az ajánlatát 2018. március 02-ig történő nyilatkozattétel 

esetén tartja fenn.” 

 

 

b) A demográfiai, születési adatok figyelembevételével a Képviselő-testület megvizsgálja annak 

lehetőségét, hogy a 2019/2020-as nevelési évre a Jókai utca 5. épület átalakításával az alábbi 

célok megvalósíthatóak-e: 

 1 csoportszoba vagy 2 tornaszoba 

 ügyeletes csoportszoba 

 pedagógusok, dajkák továbbképzésére, értekezletek, munkanapok megtartására 

szolgáló közösségi tér 

 bérbe adható (spot vagy kulturális tevékenységre) 

 megoldódna az óvoda raktározási gondja 

 feloldódna az az anomália is, hogy egy másik intézmény ékelődik be a két épületegység 

közé 

 

c) A Jókai utca 5. szám alatti 1068/2 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelési szerződés alapján a 

Szekszárdi Szakképzési Centrum használatában van, ezért a Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat annak érdekében, hogy a szakképzés keretében 

műhelyként használt épület a 2018/2019-es tanév végére kiváltható legyen és azt a 4/. pontban 

foglalt célok érdekébe hasznosíthassa az önkormányzat.  

 

 

Határidő:  
1./ tekintetében: a Málta megkeresésére 2018. február 06. 

2/. tekintetében: 2018. május 15. napi képviselő-testületi ülés 

3/. tekintetében: 2018. június 26. napi Képviselő-testületi ülés 

4/. tekintetében: 2018. november 30. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester  

       György Márta Ilona - igazgató 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

10/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha 2018. évi nyári nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Óvoda 

 

  2018. június 30. napjáig az Iskola utcai telephely kivételével minden telephely nyitva tart.  

  2018. július 2-től augusztus 3-ig a József téri telephely tart nyitva ügyeleti formában.  

  2018. augusztus 6-tól augusztus 31-ig a Jókai utcai székhely tart nyitva ügyeleti formában. 

 

Az ügyelet alatt a telephelyek nyitvatartási ideje: 5:30 – 17:00 

 

Az ügyeleti rendet a felújítási munkálatok kezdési időpontjai befolyásolják.  

 

Bölcsőde:  

  Nyári nagytakarítás ideje: 2018. augusztus 13-31. Ez idő alatt a bölcsőde zárva tart.  

 

Az új nevelési év kezdete: 2018. szeptember 3.  

 

 

Határidő: 2018. február 15. (közzétételre) 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

              György Márta Ilona - igazgató       

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

11/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Polgármesteri 

Hivatal 2017.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, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

12/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetési rendelet tervezetét I. fordulóban megtárgyalta. 

Megismerve az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és bizottságainak kialakított 

álláspontját/ módosító indítványait - a 2018. évi költségvetés II. fordulóra történő előkészítését 

kéri az alábbiak figyelembevételével: 

o 12. számú mellékletében a civil szervezetek számára a 2017. évi tartalékkal megemelt 

összeg (30.350 e Ft) legyen beépítve. Ez az összeg már tartalmaz tartalékkeretet is. 

o Külterületi földút keret 6 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra kerüljön megemelésre a 2018. évi 

költségvetési rendelet általános tartalékkeret terhére. 

o 13. számú melléklet tervezett listájába kerüljön felvételre a 6-os útról vezető kerékpárút 

felújítása. 

o Kerüljön megtervezésre a Szélescsapás útfelújításának várható összege. 

o 12. számú mellékletbe a Sportpálya felújítása pályázati önerő 12 millió Ft az általános 

tartalékkeretbe kerüljön át. 

o A Mária kert kialakítására tervezett 1 millió Ft legyen kivéve, kerüljön be az általános 

tartalékba. 

o A városgazdálkodási létszámkeret kerüljön bővítésre 1 fő 6 órába foglalkoztatott, 

munkaidő keretes Dunaparti park gondnok személyével, 2018. július 1-jétől. 

o Az intézményi felújítási keret terhére kerüljön kivitelezésre a Művelődési Ház 

homlokzatának felújítása, a József téri és az Iskola utcai óvodák vizesblokkjának 

felújítása. 

o Térfigyelő rendszer bővítésére a tartalékkeret terhére különítsen el a Képviselő-testület 

10 millió Ft-ot. 

 

 

Határidő: 2018. március 06-ai soron következő Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

13/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29/A § bekezdésében foglalt kötelezettség, és Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, 

az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő, a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 

várható összegét a határozathoz csatolt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Horváth Zsolt 

polgármester által előterjesztett 2018. évi szabadság ütemezését. 

 

Hónap Kezdete Vége 
Munkanapok 

száma 

Január    

Február    

Március 14 29 10 

Április    

Május    

Június 25 29 5 

Július 2 10 7 

Augusztus 21 31 9 

Szeptember 3 4 2 

Október 29 31 3 

November    

December 27 2019.01.02. 3 

  Összesen: 39 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző  
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének és a 

belső ellenőrzési jelentésben foglaltaknak eleget téve a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadta a 2018. február 01. napjától hatályos együttműködési 

megállapodást.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2018. február 01. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja, hogy az 

170096046 szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező fogászati körzet ellátását tartós 

helyettesítéssel Dr. Tóth Gellért (psz.: 83407) fogorvos, valamint a helyettesítő orvosok  Dr. 

Czika Szilárd (psz.: 83095) és Dr. Szeibel Günther Ádám (psz.: 80421) fogorvosok lássák el, 

mint a fogorvosi alapellátást végző EL-DENT 96 Kft. munkavállalói 2018. február 01. napjától. 

Hozzájárul az egészségügyi feladat ellátási szerződés fentiek alapján történő módosításához. 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a személyi változás – tartós helyettesítés és 

helyettesítő orvosok személyében történt változás - miatt módosított szerződések aláírására.     

   

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

                

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Zártkerti Program keretében a 

települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális 

háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására. 

 

2. A fejlesztés tárgya: Dunaföldváron a diósi zárt kertek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés 

 

3. A fejlesztés helyszíne: 6308, 6504/3, 6542 hrsz. (út felújítás) 130/2 hrsz, (vadkerítés létesítés) 

 

4. A beruházás összköltsége 10 000 000 Ft. 

 

5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 10 000 000,- forintos támogatást igényel 

100 %-os támogatási intenzitással.  

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 

Határidő: a pályázat beadási ideje folyamatos, de legkésőbb 2018. január 31-ig  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2018.(I.30.) 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 2018. január 01.-től 2018. 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 3556 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, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Jenei Jánosné (7020, Dunaföldvár, 

Baross u. 98.) tulajdonát képező dunaföldvári 1809 hrsz.-ú, 7439 m2 területű, kivett, beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlant megvásárolja a TOP 2.1.3-15-TL1-2016-00030 Kenderföldi árok 

vízrendezés pályázat keret terhére, a várható költségek összesen 3.055.000,- Ft. 

 

Vételár: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint. 

Ügyvédi és bejegyzési költségek várhatóan: 55.000,- Ft 

 

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

  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2018. február 28. 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kocsis Gyuláné (7020, Dunaföldvár, 

Pentelei u. 134.) ingatlan felajánlását elfogadja térítésmentesen a dunaföldvári 24 hrsz.-ú 

ingatlanból kb. 40 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 2018. évi költségvetési rendeletének terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2018. április 30. 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

21/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvári 

Vízisportkör Egyesület fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének 

módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a 120/2016.(VI.28.) KT határozattal 

megállapított 2 600 000 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2018.11.30-ra 

módosítja. 

 

A 120/2016.(VI.28.) KT határozat módosítással nem érintett részét a Képviselő-testület 

továbbra is hatályban tartja. 

 

Határidő: A Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület értesítésére 2018.02.15. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

245/2017.(XII.29.) KT határozatát továbbra is hatályban tartja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Viczai János ügyvezető 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

93/2016.(V.31.) KT határozatban foglalt döntését visszavonja, és ismételten kezdeményezi az 

ingatlanok vagyonkezelőinél a dunaföldvári 0183/2, 0394/2, 0487/84, 6478/5, és a 8733. hrsz-

ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A Képviselő-testület a dunaföldvári  

0133/2, 6374/15, 6401/2 hrsz-ú ingatlanok térítés ellenében történő tulajdonba adását 

kezdeményezi az illetékes vagyonkezelőnél. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-2/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 

keretében a Vidékfejlesztési Programban megjelent A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhíváson jóváhagyott 

támogatási kérelme keretében megvásárolja az 1 db Belarus MTZ 1221.3 traktort.  

 

Szállító: Royal Marine Kft. (6000 Kecskemét, Budai út 137.)  

Ajánlat: 10 890 000 Ft + 2 940 300 Ft ÁFA = 13 830 300 Ft 

  

A gépbeszerzésre vonatkozóan a képviselő-testület a fedezetet az alábbiak szerint biztosítja a 

2018. évi költségvetése terhére.  

 

Összköltség  Támogatás Önrész 

13 830 300 Ft 10 000 000 Ft 3 830 300 Ft 

 

Ezen felül a képviselő-testület vállalja a forgalomba helyezés, átírás, valamint a szállítás 

költségeit. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a traktor beszerzésére.  

 

Határidő: Megrendelés az árajánlat érvényességi idején belül, legkésőbb 2018. február 20-ig.  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-3/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1720 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben néhai Balogh Emese 

részére „Dunaföldvár Város Posztumusz Díszpolgára” címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. március 3. napi ünnepi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-3/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1720 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben dr. Sűrű János részére 

„Dunaföldvár Város Díszpolgára” címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. március 3. napi ünnepi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-3/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1720 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben Nagy Gábor részére 

„Dunaföldvárért Emlékérem” kitüntetést adományoz. 

 

Határidő: 2018. március 3. napi ünnepi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-3/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1720 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben Csizmadiáné 

Mihálovics Magdolnát „Dunaföldvár Gyermekeiért” kitüntetésben részesíti. 

 

Határidő: 2018. március 3. napi ünnepi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-3/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án (kedden) 1720 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2018.(I.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben „Dunaföldvár 

Sportjáért” kitüntetést nem adományoz. 

 

Határidő: 2018. március 3. napi ünnepi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 
 
 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. január 31. 

A kivonat hiteléül: 

 


