
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron a Mély út 10. szám (215 hrsz.) előtti közterületen 

(220/2 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 926.592,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 2.162.048,- Ft 70 

Források összesen 3.088.640,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.088.640,- Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó).  

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 

elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 

Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

 

 



 A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.  

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron a Rózsa Ferenc utca 2952 hrsz.-ú ingatlan előtti 

közterületen (2939 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 674.751,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 6.072.759,- Ft 90 

Források összesen 6.747.510,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.747.510,- Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó).  

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 

elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 

Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

 

 



 A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.  

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Jaksics Gábor (7020, Dunaföldvár, 

Pentelei u. 148.) ingatlan felajánlását elfogadja térítésmentesen a dunaföldvári 16 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 2018. évi költségvetési rendeletének terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2018. június 30. 
 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári-Bölcskei Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Intézmény-vezetői pozíció betöltésére 

Bognárné Balogh Andrea pályázatát támogatja.  

 

Határidő: SZTK, Gerzsei Péter tankerületi igazgató értesítésére: 2018. április 30. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

55/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. üzleti éveiről szóló beszámolóknál a mérleg készítési időpontját minden 

év március 31-ével határozza meg, első ízben a 2017-es gazdasági évre vonatkozóan. 

Határidő: adott évi beszámoló elkészítésének időpontja 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester, 

   Viczai János ügyvezető 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

56/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése által adományozható 

 

o Babits Mihály díjra javasolja Lukácsi Pált és feleségét Lukácsi Pálnét, valamint 

az Ördögszekér Táncegyesületet, 

o Beszédes József-díjra javasolja id. Lajkó Ferencet, 

o Sipos Márton-díjra javasolja a Holler UNFC-t, 

o Tolna Megye Közszolgálatáért Díjra javasolja Lajkó Andort javasolja. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
            

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

57/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 
 

1. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 2 pont a) b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására.  

 

2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a belterületi utak, járdák, 

hidak felújítása pályázati alcél tárgyában a Dunaföldvár Felső Bölcske utca járda (4516 hrsz.) 

felújítására támogatási igényt nyújt be.  

 

3. A Képviselő-testület a fejlesztéshez 3 500 000 Ft összegben saját forrást biztosít az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésének 13. melléklet 3.3. pontja terhére.  

 

Pályázati 

alcél 

Támogatási 

igény (Ft) 
Saját erő (Ft) 

Összköltség 

(Ft) 

Belterületi 

járdák 

felújítása 

3 500 000 3 500 000 7 000 000 

 

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

benyújtására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2018. május 2. (pályázat benyújtási határideje) 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

58/2018.(IV.10.) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. 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 biztonságtechnikai kamerarendszer kiépítését és audiovizuális eszközök 

beszerzését kívánjuk megvalósítani.  

 

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 2018. évi költségvetésének 13. 

mellékletének 3.7. pont keretének terhére.  

 

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

benyújtására. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  a pályázat benyújtási határideje: 2018. április 29.   
 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

59/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

KRAFT&Associates Turisztikai és Szolgáltató Kft. által kialakított vélemény megismerése 

után hozza meg a döntését arról, hogy a Kft.-vel köt-e megbízási szerződést. 

A polgármester indítványozta, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülés alkalmával 

tárgyalják meg újra a témát. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

60/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 
       

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a NOXIOUS Kft-t (7020 

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1/A) bízza meg 2018. évben a szükségessé váló szúnyoggyérítési 

feladatokkal. 

A konkrét gyérítési munka csak előzetes egyeztetés és egyedi megrendelés alapján végezhető.  

Megbízza a NOXIOUS Kft.-t, hogy 2018-ban folytassa a biológiai gyérítés hatékonyabbá 

tételéhez szükséges területfelmérést (szúnyogkeltető helyek felkutatása, behatárolása és 

dokumentálása) és végeztesse el az epidemiológiai vizsgálatokat, keretösszege 980.000,- Ft+ 

Áfa (bruttó: 1.244.600,- Ft). 

Az elvégzendő munkák fedezetéül a Város 2018. évi költségvetésében a kiemelt dologi 

szúnyoggyérítési keret szolgál. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 
 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a tulajdonában álló 0114/3 hrsz-

ú Sas utca korszerűsítése érdekében az általa elkészített 2014/10 tervszámú építési 

tervdokumentáció alapján átdolgozott műszaki tartalommal, a beszerzett, a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szekszárdi Járási  Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi Osztály által kiadott KH-T/KF/UT/NS/A/481-17/2014 számú építési 

engedély és az azt meghosszabbító KH-T/KF/UT/NS/A/41-18/2018 számú határozat alapján 

megépíti a 0+330.97 – 0+794.65 szelvények között, 463.68 fm útszakaszt legkésőbb 2018. 

október 15-ig. Az útépítéssel együtt a vízelvezető földárok is elkészül (betonlap burkolat 

nélkül) déli oldalon 0+492.62 – 0+794.65 szelvények között, 302.03 fm, északi oldalon 

0+347.3 – 0+757 szelvények között, 409.7 fm. 

Az útépítési eljárás megindítására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a Pannonia 

Ethanol Zrt. a határozathoz csatolt DFV/768-4/2018 számú Megállapodást aláírja. 

 

2./  Az útépítés forrása abban az esetben biztosítható, amennyiben a Pannonia Ethanol Zrt. a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A §-ában biztosított előrehozott adófizetési 

lehetőséggel él, és az út és árok korszerűsítés/ építés közbeszerzési eljárás keretében 

meghatározott összegét legkésőbb az építési munkaterület kitűzött átadás- átvételéig, mint 

előrehozott adót egy összegben megfizeti Dunaföldvár Város 71800587 - 16184356 számú 

előrehozott helyi adó bevételi számlájára. 

Az előrehozott adóról, annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani, a 35/2008. 

(XII.31.) PM rendelet 19. számú melléklete szerinti nyomtatványon. 

Tekintettel arra, hogy az adózó Pannonia Ethanol Zrt. az előrehozott iparűzési adó bevallásban 

a jogszabály felhatalmazása alapján megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adót 

melyik jövőben esedékessé váló adókötelezettségébe számítsa be, Felek megállapodnak, hogy 

a Pannonia Ethanol Zrt. az előrehozott adó összegét 3 évre, egyenlő összegben megosztva 

számítja be a jövőben esedékessé váló iparűzési adó kötelezettségébe. 

 

2019. évben az első előleg részlet esedékességekor, 2019. szeptember 15-ig, 

2020. évben az első előleg részlet esedékességekor, 2020. szeptember 15-ig, 

2021. évben az első előleg részlet esedékességekor, 2021. szeptember 15-ig. 

 

3./ Az útépítéssel kapcsolatosan az Önkormányzat és a Pannonia Ethanol Zrt. Megállapodást 

köt, mely jelen határozat mellékleteként annak elengedhetetlen részét képezi (ügyiratszáma: 

DFV/768-4/2018). 

 

 



4./ Az 1./ pont szerinti útépítés megvalósítása érdekében Dunaföldvár Város Önkormányzata 

közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás megindításáról a 2018. május 15-i 

ülésén dönt. 
 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: a határozat közlésére 2018.04.13.,  

    a 4. pont szerinti közbeszerzési eljárás előkészítésére 2018.05.15. 
 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-8/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2018.(IV.10.) KT  

h a t á r o z a t 

 
            

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy „A 

Könyvek és a Kultúra Háza Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan felújítása” című 

JETA-124-2017 azonosítószámú pályázat tárgyában a kivitelezés megindításáról szóló 

határozatát a csökkentett támogatás elfogadásáról és a pályázatban ismertetett műszaki 

tartalommal a projekt megvalósításáról a soron következő testületi ülésén hozza meg, adott 

beruházás megvalósítására vonatkozó 233/2017.(XII.12.) KT határozatával kiírandó feltételes 

közbeszerzési eljárás eredményének figyelembe vételével.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2018. május 15.  
 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 11. 

A kivonat hiteléül: 

 


