
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-9/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

63/2018.(IV.24.) KT  

h a t á r o z a t 

 
            

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Szakképzési Centrum 

Magyar László Szakképző Iskolája Tagintézmény-vezetői pozíció betöltésére Hegedüs Ferenc 

pályázatát támogatja.  

 

Határidő: SZSZC, Ábrahám Norbert főigazgató értesítésére: 2018. május 08. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 25. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-9/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

64/2018.(IV.24.) 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. november 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. 

 

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 1. pont szerinti út közbeszerzési 

eljárására történő kiírásáig - 2018.05.08., 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. 

A Pannonia Ethanol Zrt. 300.000.000,- Ft-ot 2018.04.24-én Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának iparűzési adó számlájára megfizetett és egyidejűleg kérte az 

összegnek az előrehozott helyi adó bevételi számlára történő átvezetését. 

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, a 

Képviselő- testület kéri a Pannónia Ethanol Zrt.-t, hogy az előrehozott adó összegét 3 

évre, egyenlő összegben megosztva számítsa 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 1./ pont szerinti útépítés megvalósítása érdekében a 2./ pontban foglaltak 

megvalósítása esetén Dunaföldvár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytat 

le. A közbeszerzési eljárás megindításáról a 2018. május 08-i ülésén külön napirendi 



keretében dönt, amennyiben a Zrt. a 2./ pont szerinti előrehozott iparűzési adó bevallást 

2018. május 02-ig benyújtja. 
 

4. A Képviselő- testület a tárgyban hozott 68/2018 (IV.10.) számú határozatát visszavonja. 

 

5. Amennyiben a Pannonia Ethanol Zrt. az előrehozott iparűzési adó beszámítást a 

határozat 2./ pontja szerint vállalni nem tudja, a Képviselő- testület az alábbi döntést 

hozza: 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elismerését és köszönetét 

fejezi ki azért, hogy a vállalkozás munkahelyeket biztosít, a befizetett iparűzési adójával 

anyagilag is hozzájárul a település fejlődéséhez. A társadalmi szerepvállalás érdekében 

végzett munkáját megköszöni. 

Mindezek érdekében az Önkormányzat a 2019-2020-as költségvetésében - változatlan 

jogszabályi környezet esetében - az iparűzési adó terhére az 1./ pontban foglalt utat 

2019-ben megépíti. Erre kötelezettséget vállal. 
 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: a határozat közlésére 2018.04.26. 
 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 25. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-9/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

65/2018.(IV.24.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztés és 

Műszaki Irodát, hogy vizsgáltassák meg egy fekvőrendőr elhelyezésének lehetőségét a 

Templom utcán, melyet a nagy kockakő burkolat átépítésével, a Kossuth Lajos utcán kialakított 

fekvőrendőr geometriai méretei szerint alakítanának ki. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: az árajánlatok bekérésére a KT soron következő májusi ülése 

        

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 25. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-9/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

66/2018.(IV.24.) KT  

h a t á r o z a t 

 
            

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztési és 

Műszaki Irodát, hogy a Fehérvári utcán elhelyezett két fekvőrendőrt bontassa fel és kérjen 

árajánlatot 2 db aszfaltból kialakított, szabványos fekvőrendőr kialakítására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: az árajánlatok bekérésére a KT soron következő májusi ülése 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 25. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-9/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-én (kedden) 1400 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

67/2018.(IV.24.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városfejlesztési és 

Műszaki Irodát, hogy a Dunaföldvár, Belső Kertek köze csapadékvíz elvezetési munkái során 

írja elő, hogy a helyreállítás a Kossuth Lajos utcán kialakított fekvőrendőr geometriai méretei 

szerint kerüljön kivitelezésre. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 
            

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

               Horváth Zsolt sk.                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                 polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. április 25. 

A kivonat hiteléül: 

 


