
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

130/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

73/2016.(IV.19.), 74/2016.(IV.19.), 99/2016.(V.31.), 124/2016.(VIII.02.), 143/2016.(IX.27.), 

127/2016.(VIII.02.), 7/2017.(I.31.), 23/2017.(I.31.), 41/2017.(II.28.), 47/2017.(II.28.), 

77/2017.(IV.28.), 48/2017.(II.28.), 62/2017.(III.28.), 137/2017.(VI.27.), 139/2017.(VI.27.), 

144/2017.(VII.19.), 140/2017.(VII.19.), 141/2017.(VII.19.), 169/2017.(IX.26.), 

185/2017.(IX.26.), 202/2017.(XI.14.), 207/2017.(XI.14.), 238/2017.(XII.12.), 

217/2017.(XI.14.), 223/2017.(XII.12.), 234/2017.(XII.12.), 235/2017.(XII.12.), 

236/2017.(XII.12.), 240/2017.(XII.12.), 242/2017.(XII.12.), 245/2017.(XII.29.), 

2/2018.(I.30.), 3/2018.(I.30.), 5/2018.(I.30.), 6/2018.(I.30.), 7/2018.(I.30.), 8/2018.(I.30.), 

9/2018.(I.30.), 74/2018.(V.15.), 10/2018.(I.30.), 11/2018.(I.30.), 12/2018.(I.30.), 

13/2018.(I.30.), 14/2018.(I.30.), 15/2018.(I.30.), 16/2018.(I.30.), 17/2018.(I.30.), 

18/2018.(I.30.), 19/2018.(I.30.), 20/2018.(I.30.), 21/2018.(I.30.), 22/2018.(I.30.), 

24/2018.(I.30.), 25/2018.(I.30.), 26/2018.(I.30.), 27/2018.(I.30.), 28/2018.(I.30.), 

29/2018.(I.30.), 30/2018.(III.06.), 31/2018.(III.06.), 32/2018.(III.06.), 33/2018.(III.06.), 

34/2018.(III.06.), 35/2018.(III.06.), 36/2018.(III.06.), 37/2018.(III.06.), 38/2018.(III.06.), 

40/2018.(III.06.), 42/2018.(III.06.), 43/2018.(III.06.), 46/2018.(III.06.), 47/2018.(III.06.), 

49/2018.(III.13.) és a 50/2018.(III.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, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

131/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha 2017/2018-as nevelési év munkájára vonatkozó beszámolóját elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

              György Márta Ilona – igazgató 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

132/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt melléklet alapján egyetért 

a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjában foglaltakkal.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

133/2018.(IX.25.) 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. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

134/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Kossuth Lajos utca 4. szám alatti „Kiskobak” óvodai 

csoport szülői közösségének óvodai udvarban játszótér kialakításával kérelmét a következő 

nyilvános ülésén fogja tárgyalni az újonnan bekért árajánlatok ismeretében. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

135/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Szakmai programját a csatolt melléklet szerint 

elfogadja, egyidejűleg a 125/2018. (VIII.09.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

136/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-as tanévre 

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

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnáziumra vonatkozóan a mellékletben 

meghatározott iskolai felvételi körzethatárokkal. 

 

Határidő: értesítésre: 2018.10.31. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

137/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., 

Cg. 17-09-010336, továbbiakban: Dunaföldvári Dunaparti Kft.) egyszemélyes 100%-os 

tulajdonosa a Dunaföldvári Dunaparti Kft. ügyvezetőjévé Viczai János (sz.: Dunaföldvár, 

1957.05.31., an.: Lajkó Julianna) 7020 Dunaföldvár, Vadász utca 1. szám alatti lakost 5 év 

időtartamra (2019. január 01. – 2023. december 31.) megválasztja, a feladatát munkaviszony 

keretében látja el. 

 

Az ügyvezető munkabérét a Képviselő-testület 2019. január 1-jétől havi 230.000 Forintban, 

költségtérítését havi munkabérének 30%-ában állapítja meg. 

 

2./ A Dunaföldvári Dunaparti Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 3 főben állapítja meg, 

megbízásuk 5 évre (2019. január 01. – 2023. december 31.) szól. 

 

 A tagok neve: Jákli János 

   Cziger János István 

   Kiss Lajos Csaba 

 A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 

 

3./ A Képviselő-testület a Dunaföldvári Dunaparti Kft. alapító okiratának 6.) és 7.) pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

- A 6.) pont helyére az alábbi 6.) pont lép: 

 

A társaság ügyvezetője: 

 

Viczai János (Dunaföldvár, 1957.05.31., an.: Lajkó Julianna, lakcíme: 7020 Dunaföldvár, 

Vadász utca 1.) 

 

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére. Az ügyvezető kijelenti, hogy 

személyére nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§ és a 3:115.§-

ában írt kizáró körülmény nem áll fenn e tisztség ellátására vonatkozóan. Az ügyvezető e 

tisztséget elfogadja, melyet Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2018.(IX.25.) KT határozata alapján határozott ideig 2019. január 01-től 2023. december 

hó 31. napjáig lát el. 

 

 

 

 



- A 7.) pont helyére az alábbi 7.) pont lép: 

 

A társaság felügyelő bizottsága: 

 

A gazdasági társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A bizottság tagjai a 

feladatukat határozott ideig. 2019. január 01-től 2023. december hó 31. napjáig látják el. A 

felügyelő bizottság tagjai Jákli János, Kiss Lajos Csaba, Cziger János István. Nevezett tagok 

kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvényben, illetve más jogszabályban rögzített 

kizáró körülmény a tisztség ellátását illetően nem áll fenn. 

 

 

4./ A Képviselő-testület a Dunaföldvári Dunaparti Kft. SZMSZ-et az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

a) Az SZMSZ I.7. pontja az alábbiak szerint egészül ki 2019. január 01-től: 

 4.) Az ügyvezető személyét érintő kiadások kötelezettségvállalását és utalványozását a 

      közgyűlés nevében a polgármester gyakorolja. 

 

b) Az SZMSZ IV. pontja az alábbiak szerint kerül rögzítésre 2019. január 01-től: 

 

IV. A SZTERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE 

 

A Képviselő-testület 137/2018.(IX.25.) KT határozatával módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

5./ Az alapító okirat és az SZMSZ módosításáról szóló okmány elkészítésére és a 

Cégbírósághoz történő megküldésével a Képviselő-testület dr. Endl-Gál Brigitta ügyvédet 

bízza meg. 

 

6./ Az alapító okirat és az alapító okiratot módosító okirat, valamint az SZMSZ és az SZMSZ-

t módosító okirat aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: a határozat közlésére és az ügyvéd megbízására 2018.09.30. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

138/2018.(IX.25.) 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 „Rókus dombon” 889/10 hrsz.-ú közterületen a 

919 hrsz-ú ingatlan előtt egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
494.284,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 4.448.556,- Ft 90 

Források összesen 4.942.840,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.942.840,- 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 az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelete alapján 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. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

139/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását és az önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegét 1.150.000 Ft összegben állapítja meg a 2019. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

140/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 

annak felhatalmazásával az alábbi településfejlesztési döntést hozza: 

 

Egyetért az alábbi városfejlesztés fő irányaival: 

 

1. A meglévő belterületen belül elsősorban a beépítetlen területek igényes hasznosítására 

kell törekedni. 

2. A Városközpont területén belül elsősorban a regionális és térségi ellátás intézményeinek 

területi és minőségi fejlesztését kell előtérbe helyezni. Lakásépítés vonatkozásában 

elsődleges cél az életminőség, a komfortosság javítása. 

3. Az (1-2) pontokban leírtakra tekintettel, valamint a város – Dunaföldvár Város 

Képviselő- testületének 19/2016 (II.02.) határozatával elfogadott – fejlesztési 

koncepciójának megfelelően, mértéktartóan kell a beépítésre szánt területek bővítését 

szorgalmazni. 

4. A központi belterülettől távolabb eső –városszerkezeti egységek meglévő belterületi 

határaihoz csatlakozóan- kiskertek és a mezőgazdasági művelés szempontjából kevésbé 

értékes területek hasznosításával – mértéktartóan fejleszthetők a kertvárosias és a 

falusias jellegű lakóterületek. A fenti területeken törekedni kell a monofunkcionális 

állapotok lazítására. Ennek érdekében 

o arányosan fejlesztendők az alapellátási funkciók, valamint 

o szorgalmazni kell a belterülethez (települési területhez) tartozó, felhagyott 

mezőgazdasági üzemi területek – lakóterület barát – gazdasági, intézményi és 

rekreációs jellegű hasznosítását. 

5. Településszerkezeti jelentőségű fejlesztési területek: 

o északi gazdasági terület (Mezőfalvai és Felső Foki utaktól északra eső terület) 

o Felső Foki úttól délre eső terület 

o Előszállási út menti területek fejlesztése 

o A 6. sz. főút menti területek (61.sz. főút elkerülő szakasza és Kéri út közötti 

területsáv) 

o Az 52.sz. főút menti területek fejlesztése 

o A Györki sor folytatásában – a Bölcskei út mentén – kialakítandó jellemzően 

lakóterületi (falusias) fejlesztés 

o A Duna hídtól délre eső rekreációs terület fejlesztése 



o A Dankó Pista u. folytatásában kialakítandó lakóterületi fejlesztés (falusias) 

o A vasút melletti terület – Külső Kéri út és 6. sz. főút közötti szakasz – fejlesztése 

o Majorok 

o A volt „magyar laktanya” hasznosítása 

o A Felső tó környéke 

6. Terület-felhasználási változások: 

o a „beépítésre szánt területek” nagysága a tervezett új beépítésre szánt és a 

beépítésre szánt területekből kivonásra javasolt területek különbségeként +57,5 

ha-al nő 

o a közúti közlekedés vonatkozásában a hatályos terv szerinti 6.sz. főút „ belső 

elkerülő szakasza” hatályon kívül kerül, a kiszolgáló utak az érintett terület-

felhasználási kategóriába tartoznak. 

o Településközpont vegyes területek részben kisvárosias lakóterületi egységbe 

kerültek,  

o a gazdasági területek (Gmg jelű) mezőgazdasági területei részben ipari (Gip), 

részben különleges (K-Mü) jelű építési övezetbe kerültek, 

o a meglévő kikötő (Mély út végén) vízgazdálkodási területből „Kö-v” vizi 

közlekedési kategóriába került.  

o A városi szintű zöldterület csökkent  

- a Templom u. és löszpartfal közti tömbön belül - a löszpartfal határán 

tervezett – közpark területével, 

- a Kálvária- domb – a löszpartfal határán, valamint 

- a Kakashegyen kialakítandó, idegenforgalmat vonzó létesítmény 

környezetében tervezett közpark területével, 

o a tervezett erdőterületek – a kialakult művelési ágak (pl. kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterületek9 és természetvédelem tiszteletben tartásának érdekében 

o jelentős mértékben (~270 ha-al) csökkentek, 

o a vízgazdálkodási területek közül a 4. sz  Területi mérleg a településszerkezet 

szempontjából meghatározó vízfelületeket tartalmazza, valamint a „természetközeli 

nádas” területek a különleges „beépítésre nem szánt” területfelhasználási kategóriába 

kerültek (Tk-nádas) 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

141/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KRAFT&Associates Turisztikai és 

Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: KRAFT Kft.) Eseti Megbízási (közvetítői) Szerződés 

megkötéséről döntött a 121/2018.(VI.26.) KT határozatában a dunaföldvári 176 és 181 hrsz.-ú 

ingatlanok vonatkozásában. 

 

„A megbízott feladata olyan befektető, vevő, üzletfél felkutatása, aki a megkötésre kerülő 

szerződésben a megbízó által meghatározott garanciákkal vállalja a 80-100 szobás wellness 

szálló projekt megvalósítását és üzemeltetését.” 

 

2./ A KRAFT Kft. a határozatban foglalt határidőig a megbízási szerződést aláírta, de nem azzal 

a tartalommal, mellyel azt a Képviselő-testület elfogadta. 

 

3./ A Képviselő-testület a KRAFT Kft. által módosított szerződést nem fogadja el, annak 

aláírására a polgármestert nem hatalmazza fel. 

 

4./ A Képviselő-testület a társaság eddigi munkáját megköszöni, a 121/2018.(VI.26.) KT 

határozattal elfogadott szerződést nem módosítja, a KRAFT Kft.–vel az együttműködést 

befejezi. 

 

Határidő: A KRAFT Kft. tájékoztatására és az együttműködés lezárására: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

142/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 
 

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

honlap fejlesztése” című ajánlattételi felhívást jóváhagyja, megbízza a Dunaföldvári 

Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást folytassa le. A nyertes pályázatot a Képviselő- testület 

hagyja jóvá a 2018. decemberi ülésén. 

A Képviselő- testület a 2019. évi városi költségvetésben biztosítja az új honlap kialakításához 

szükséges pénzügyi fedezetet. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

143/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Jákli Viktor és Cziger 

János István képviselő írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról. 

A képviselő-testület összesen  717 000 ,-  Ft tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil 

szervezetek támogatására használja fel: 

 

 

Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg (Ft) 

1.  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 537 750,- 

2. Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány (óvoda) 179 250,- 

 Összesen: 717 000 ,- 

    

  

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2018.10.15. 

Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

144/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Polgármesteri 

Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. december 27-28. napokra igazgatási szünetet rendel 

el. 

A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 

érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, valamint 

arra, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen 

tájékoztassa.    

  

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

145/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2006.(XI.28.) KT határozat 

5./ pontjában foglaltak megvalósítása érdekében 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZKÖLTSÉGEN TÖRTÉNŐ TEMETÉSEK 

KEGYELETI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEMPONTBÓL MINIMUM 

FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY BIZTOSÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN 

1./ A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen történő eletettetésének 

szükségszerűségéről való értesítés (határozat) átvételétől kezdődően az összes szükséges 

egyeztetések – temető-üzemeltető hivatal, ismert hozzátartozó – megtétele, a temetés 

megszervezése és a temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése 2019. január 01-től 

kezdődően 2019. december 31-ig terjedő időtartamra. 

2./ A közköltségen történő temetés nyertese vállalja, hogy a temetési szolgáltatást az 

Önkormányzat által megnevezett – köztemetői feladatokat ellátó – temetőben végzi. Kivételt 

képezhet, amikor az elhunyt Ő maga még életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, 

urnahelyt vagy kriptát épített és a megváltás érvényes, részére bárki igazolhatóan bármely 

dunaföldvári temetőben sírhelyet, urnahelyet vagy kriptát vásárolt.  

 

3./ A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az Önkormányzatnak a temetkezéssel 

kapcsolatos feladatok és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2013.(IV.30.) 

önkormányzati rendelete és annak mellékletei alapján alakítja ki a szolgáltatási díjakat a hűtési 

költségeket is tartalmazó ajánlatával.  

Ez alól kivételt képez a 2./ pontban foglalt eset, amikor az elhalt már rendelkezik sír (kripta), 

vagy urnahellyel és az eltemettetés nem a köztemetőben történik. Ez esetben a hivatkozott 

önkormányzati rendelet 1., 2., sz. mellékletei helyett a temető üzemeltető „temetőszabályzata” 

szerinti díjak alkalmazandók. 

 

4./ A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb és a legalacsonyabb árfekvésű 

kelékeket vásárolja meg, a hűtési költségek minimalizálására törekszik és a legegyszerűbb 

szolgáltatást nyújtja. 

A kellékeket, a hűtési költségek minimalizálásra vonatkozó javaslatait és a szolgáltatást a 

pályázatban tételesen fel kell sorolni, a 2018. október 31-ei áron be kell árazni, mind a 

koporsós, a hamvasztásos és az urnafülkés temetés esetében is. A temetőüzemeltető részére 

fizetendő díjakat is részletesen be kell mutatni a köztemetőre (református) és az egyéb 

(katolikus, evangélikus) temetőkre vonatkozóan is. 

 

5./ A pályázat nyertese vállalja, hogy év közben a díjait csak abban az esetben módosítja, ha 

igazolni tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a megjelölt termék már nem 

szerezhető be, a temetőüzemeltető temető szabályzatát, az Önkormányzat a már hivatkozott 



rendeletét módosította és ezért a pályázati díjak nem tarthatók. A díjak a hivatkozott 

dokumentumokban foglalt mértékig emelhetők. 

 

6./ Amennyiben a pályázat nyertese vállalja, hogy a szolgáltatási díjakat évente csak a 

KSH hivatalos inflációs indexe alapján emeli meg, úgy a szolgáltatás ideje évente 

meghosszabbodik mindaddig, amíg a szolgáltató erre kötelezettséget vállal. 

 

7./ A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba történő vagy hamvasztásos temetés 

közül azt a szolgáltatást végzi, amelyre az önkormányzat egyedi határozata szól (Elsődleges a 

hamvasztásos temetés).  

 

8./ A pályázatokat 2018. december 06-ig postai úton vagy személyesen kell benyújtani zárt, 

jeligés borítékban. 

A borítékot „Pályázat közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére” felirattal kell 

ellátni.  

 

Cím: Horváth Zsolt polgármester 

         7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

 

A pályázat személyes kiadása ugyanitt, Polgármesteri és Jegyzői Iroda  

 

Részletes információ kérhető:  

 Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyzőtől 06-75/541-550/162 vagy  

 06-75/541-551 telefonon, 

 vagy személyesen szerda délelőtt 8-12 óráig. 
 

9./ A pályázatok bontására a 2018. december 11-ei Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen 

kerül sor.  

 

A pályázatokról a Képviselő-testület a 2018. december 18-ai ülésén dönt. 

 

10./ A Testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, 

az 1 éves határozott idejű szolgáltatási időtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan 

idejűvé alakítja.  

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 25. 

 

Horváth Zsolt s.k. 

  polgármester 

 

Határidő: meghirdetésre 2018. október 05. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

146/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 147/2013.(VI.25) KT 

határozatával elfogadott, a 308/2013.(XII.17) KT határozatával módosított egységes 

szerkezetbe foglalt „Piac és vásár működési rendtartást” 2019.01.01.-től az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A rendtartás 4. pontjának helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 

4. 

A piac és vásár helyhasználatának (helyfoglalásának)  díja, rendje 
  

4.1.         A   „piac és vásárüzemeltető felelős”  az elárusító és tároló helyeket bérbeadás útján 

hasznosítja. Az e célra kijelölt helyek napi, havi időszakra vehetők igénybe. 

  

4.2.              A Vásártéren árusítás csak kijelölt egységekről, amennyiben ezen egységek 

beteltek a „piac és vásárüzemeltető felelős” által meghatározott jelöletlen területről lehetséges. 

Árus az egység határától tovább nem terjeszkedhet. E szabály megsértése esetén árus az egység 

árán felül a jelöletlen területre érvényes díjtételt köteles megfizetni a helyfoglalásra. 

  

4.3. 1.(1) A piactéren és a vásártéren árusítást végző árus a vásár üzemeltetője által 

meghatározott díjszabás szerinti alábbi helyhasználati díjat köteles megfizetni: 

 

 

 Piacon 

Bruttó díjak 

Szarvasmarha, bika, ló, szamár, öszvér, bivaly 1.200.- Ft/db. 

Csikó, póniló (2 évesig) borjú, üsző (3 hónaposig)   600.- Ft/db. 

Sertés, Juh, kecske (30 kg. felett)  400.- Ft/db. 

Választási malac, bárány, gida (15-30 kg.)  150.- Ft/db. 

Egyéb állat, kisállat (csirke, tyúk, kacsa, lúd, strucc, 

papagáj, hörcsög, kutya 

400.- Ft/m2 

Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás 1.500.- Ft/db. 

tehergépjárműről történő árusítás 1.300.- Ft/db. 

Személygépjárműről történő árusítás 1.000.- Ft/db. 

Utánfutóról történő árusítás 900.- Ft/db. 

Padokon, állványokon, asztalokon árusításnál az árura 

tekintet nélkül az elfoglalt terület minden m2-e után  

200.- Ft/m2 



Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 

terület minden m2-e után  

200.- Ft/m2 

Sátorban, bódéban árusításnál az árura tekintet nélkül                    200 Ft/m2 

Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb 

vendéglátók 

200.- Ft/m2 

Nem üzletköteles tevékenységek pl.füstőlt áru, 

pecsenye, méz, őrölt paprika, édesség, virág 

300.- Ft/m2 

  

  

Vásárban Bruttó díjak 

Szarvasmarha, bika, ló, szamár, öszvér, bivaly 1.200.- Ft/db. 

Csikó, póniló (2 évesig) borjú, üsző (3 hónaposig)   600.- Ft/db. 

Sertés, juh, kecske (30 kg. felett)  400.- Ft/db. 

Választási malac, bárány, gida (15-30 kg.)  150.- Ft/db. 

Egyéb állat, kisállat (csirke, tyúk, kacsa, lúd, strucc, 

papagáj, hörcsög, kutya 

400.- Ft/m2 

Tehergépjárműről, lakókocsiból való árusítás 2.500.- Ft/db. 

Személygépjárműről történő árusítás 1.200.- Ft/db. 

Utánfutóról, lovas kocsiról történő árusítás 1.200.- Ft/db. 

Pecsenyesütők. Lángossütők, egyéb vendéglátók 400.- Ft/m2 

Padokon, állványokon, asztalokon árusításnál az árura 

tekintet nélkül az elfoglalt terület minden m2-e után  

300.- Ft/m2 

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 

terület minden m2-e után  

300.- Ft/m2 

 

  

Vásártéren, piactéren kijelölt, fenntartott területen a 

parkolási díj 

Bruttó díj/Ft/db. 

Tehergépkocsi 500.- Ft. 

Személygépkocsi 400.- Ft. 

Lovaskocsi 300.- Ft. 

Utánfutó 300.- Ft. 

  
(1) 

Piacon és vásárban alkalmazott havi, éves bérleti 

díjak 

Bruttó díj/Ft 

Piactéren  3.800.- Ft/asztal/hó 

Vásártéren (1 kijelölt egység – 2,5 fm)  

                  „0”-ás sor (Jobb és bal oldal) végig 

                  „A” sor végig 

                  „B” sor 1., 2., 23., 24. számú hely 

                  „C” sor 1., 2., 24., 25. számú hely 

                  „D” sor 1., 2., 26., 27. számú hely 

                  „E” sor 1., 2., 30., 31. számú hely 

 

15.000,- Ft /év 



                  „F” sor 1., 2., 31., 32. számú hely 

                  „G” sor 1., 2., 33., 34. számú hely 

                  „H” sor 1., 2., 33., 34. számú hely 

      „ I” sor 1., 2., 37., 38. számú hely 

      „J” sor 1., 2., 39., 40. számú hely 

      „K” sor 1., 2., 40., 41. számú hely 

      „L” sor 1., 2., 43., 44. számú hely 

      „M” sor 1., 2., 41., 42. számú hely 

      „N” sor 1., 2., 40., 41. számú hely 

      „O” sor 1., 2., 38., 39. számú hely 

      „P” sor 1., 2., 38., 39. számú hely 

      „Q” sor 1., 2., 34., 35. számú hely 

      „R” sor 1., 2., 32., 33. számú hely 

      „S” sor 1., 2., 29., 30. számú hely 

      „T” sor 1., 2., 28., 29. számú hely 

      „U” sor 1., 2., 26., 27. számú hely 

      „V” sor 1., 2., 26., 27. számú hely 

      „Z” sor 1., 2., 22., 23. számú hely  

                az összes többi hely 10.000,- Ft/év 

 

Az állandó dunaföldvári lakóhellyel rendelkező őstermelő, közös őstermelői igazolvánnyal 

rendelkező, valamint a családi gazdálkodó és azok tagjai 50%-át fizeti meg a piaci és vásári 

helypénz összegének. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges bemutatni a 
személyigazolványt, a lakcímkártyát és az őstermelői igazolványt vagy igazolást a családi 

gazdaság nyilvántartásba vételéről. 

 

4.3.2. Árus a vásártér kijelölt elárusító egységét a ténylegesen igénybevett területtől 

függetlenül a teljes egység után tartozik megfizetni.    

4.3.3. Jelöletlen terület használati díja megegyezik a kijelölt egység bérleti díjával. A 

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával rendelkező járműtulajdonos, vagy 

járműhasználó a kijelölt mozgáskorlátozott parkoló igénybevétele esetén mentesül a parkolási 

díj megfizetése alól, maximum 1óra időtartamra. 

4.3.4. A piacon a bérleti díjat legalább három havi időtartamra, a vásártéren 1 évre kell 

előre megfizetni. 

 

4.4. Az értékesítő helyet, a tároló helyet és a kijelölt parkolót igénybevevő helyhasználati 

(helyfoglalási) díjat köteles fizetni. Az üzemeltető készpénzben, a 4.3.1. pontban meghatározott 

díjak beszedésére jogosult. Az elárusítóhelyek és egységek vázrajzát a helyhasználati díj 

beszedők kötelesek maguknál tartani és ellenőrizni az annak megfelelő helyfoglalást. 

  

4.5. A helyhasználó a kijelölt értékesítőhelyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac 

és vásár területén máshol nem árusíthat, és árut, göngyöleget máshol nem rakhat le. 

  

4.6. A napi vagy éves helyhasználatra kijelölt területeken a helyhasználó helyjegy, vagy éves 

bérleti díj megvásárlásával szerez jogosultságot. A helyjegy, az éves bérleti jog másra át nem 

ruházható. A napi vagy éves helyhasználat joga a piac, vásár nyitásától a bezárásáig tart.  

  



 

 

4.7. Piacon és vásáron alkalmazott helyfoglalás rendje: 

4.7.1. Az árus a bérelt helyét legkésőbb a tárgyév január 1-ig újíthatja meg. Ezen idő 

elteltével az Önkormányzat jogosult a helyet más árus részére felajánlani. 

 

       4.7.2. (1)Egy árus a vásártéren évente összesen legfeljebb 12 kijelölt egységre (értékesítési  

helyre), egymás mellett legfeljebb 4 kijelölt egységre (értékesítési helyre) válthat éves 

helyhasználatot (bérletet) és ezt a vásár területén maximum 3 helyen teheti meg. A kibérelt 

kijelölt egységeket egymás között cserélni, továbbértékesíteni nem lehet. Aki ezt nem tartja be 

annak a bérleti szerződése azonnali hatállyal, a befizetett bérleti díj visszatérítése nélkül 

felmondásra kerül és megszűnik. 

 

 4.7.3. A vásártéren a helyhasználatot (bérletet) tárgy év január 31-ig egy évre kell 

megváltani, megfizetni. A vásári helyek éves bérleti díja, melynek megfizetése csak az elfoglalt 

hely éves bérleti díját tartalmazza és nem mentesít a helyhasználati (helyfoglalási) díj 

megfizetése alól. 

4.7.4. Amennyiben a bérelhető helyek egész évre nem keltek el, úgy év közben is bérbe 

adható a kijelölt egység, de csak olyan formában, hogy a teljes évre érvényes bérleti 

díjat meg kell fizetni.  

4.7.5. A vásáron helyfoglalásra elsődlegesen a bérlettel rendelkezők jogosultak. 

Amennyiben a bérlettel rendelkező árus a vásár napján reggel hét óráig nem foglalja el 

a bérelt helyét, úgy az adott vásári napra a 4.3. pontban meghatározott díjtétel 

alkalmazásával a kijelölt egység értékesíthető. 

4.7.6. A vásárban a nem bérbe adott egységek helyfoglalása az érkezés sorrendjében 

történik az. 1.3. pont szerint kijelölt „piac és vásárüzemeltető felelős” irányítása alapján 

a szabad helyek függvényében. 

 

4.8. A helyjegyet az árusítás befejezéséig meg kell őrizni, és a „piac és vásárüzemeltető felelős” 

kérésére bármikor köteles bemutatni. Ha a helyhasználó a „piac és vásárüzemeltető felelős” 

felszólítására nem tudja helyjegyét felmutatni, köteles azt (akár ismételten újra) megváltani. 

    

4.9.   Árus a napi helyhasználatra kijelölt és számozott terület 

igénybevételére    dátumbélyegzővel ellátott készpénzfizetési számla (helyjegy) megváltásával, 

megfizetésével szerez jogosultságot. A készpénzfizetési számla tartalmazza a helyet 

igénybevevő árus nevét/ cégnevét, adószámát, címét, a kijelölt egység (elárusítóhely) betűjelét 

és számát. 

  

4.10. Érkezés sorrendjében a „piac és vásárüzemeltető felelős” által kijelölt területre kell beállni  

a járművekkel. A parkolási díjat távozáskor kell megfizetni a díjbeszedő részére készpénzzel A 

kijelölt parkolóban a helyhasználatra dátumbélyegzővel ellátott nyugta megváltásával lehet 

helyhasználati jogosultságot szerezni. 

  

4.11. A piacon és vásáron árut szállítani, árut elhelyezni és járművel közlekedni csak a „piac és 

vásárüzemeltető felelős” által megállapított módon lehet. 

  

4.12. A piacon és vásáron dohányozni csak a „piac és vásárüzemeltető felelős” által kijelölt 

helyen lehet. „ 

 

 



 

 

A rendtartás módosítással nem érintett része hatályban marad.  

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat közzétételére 2018.09.30. 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

147/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1.) Dunaföldvár Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős -, képviselő testülete megbízza 

a MEZŐFÖLDVÍZ Kft.-t, az 1. sz. melléklet szerinti Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási 

tervrészének, jóváhagyásra irányuló eljárásában, a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalnál, valamint egyéb az eljárás során megkeresett szakhatóság esetében, 

képviselje az Önkormányzatot. A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a 

képviseleti meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalásával. (2. sz. 

melléklet) 

 

2.) Dunaföldvár Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős -, képviselő testülete a 

Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U2200-71 (11-31501-1-001-00-03); U2500-72 (21-

31501-1-004-00-07) sz. Dunaföldvári víziközmű rendszerek, 2019-2033. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv Beruházási tervét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló nyilatkozat 

kiadására a képviselő testület a Polgármestert hatalmazza fel. (3. sz. melléklet) 

 

3.) Dunaföldvár Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős-, képviselő testülete a 

Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U2200-71 (11-31501-1-001-00-03); U2500-72 (21-

31501-1-004-00-07) sz. Dunaföldvári víziközmű rendszerek, 2019-2033. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv Felújítási és pótlási tervrészét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló 

nyilatkozat kiadására a képviselő testület a Polgármestert hatalmazza fel. (4. sz. melléklet) 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

148/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott - mint a dombóvári 

0329/23 hrsz-ú ingatlan 663/10000-ed tulajdoni résszel bíró résztulajdonosa -, hogy nem tart 

igényt a résztulajdonára, azt ajándékozás címén felajánlja Dombóvár Város Önkormányzatának 

– azzal a kikötéssel, hogy az ajándékozás valamennyi költsége Dombóvár Város 

Önkormányzatát terheli. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az ajándékozási szerződés 

aláírására. 

 

A Vevő amennyiben legkésőbb 2018. 10. 31. napjáig nem intézkedik az ajándékozási szerződés 

elkészíttetése, aláírása végett, akkor a Képviselő-testület eláll az ingatlanrésszel kapcsolatos 

ajándékozási szándékától, viszont a zöldterület fenntartás költségeit a jövőben sem fizeti meg. 

 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

149/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

Önkormányzat tulajdonát képező 0170/6 hrsz-ú területen lévő csónakház és a 0127/2 hrsz-on 

nyilvántartott csónakkikötő ingyenes használatát a Dunaföldvári Vén Duna Egyesület és a 

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület között a velük egyeztetett módon megosztja a határozat 

mellékletét képező haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint. 

  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a haszonkölcsön-szerződés 

aláírására. 

 

3./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte, hogy a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán a Polgármesteri Hivatal indítassa 

meg az épületfeltüntetési eljárást a jelenlegi állapotának megfelelően. 

 

4./ Az eljárás költségeit a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2018. október 15 szerződéskötésre 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

150/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a dunaföldvári 0111/28, 0111/31, 0109/2, 0109/1, 0103 

hrsz.-ú utat Papírgyári utca elnevezéssel látja el. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az utca elnevezését a címnyilvántartásban rögzítse. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. október 16. 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

151/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a dunaföldvári 57 hrsz.-ú utat Kilátó utca elnevezéssel 

látja el. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az utca elnevezését a címnyilvántartásban rögzítse. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. október 16. 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

152/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Keresztes Zoltán Pál (7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 

14.) kérelméről úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Kossuth tér 3. szám előtt lévő forgalomlassító 

küszöböt nem szűnteti meg.  

  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

153/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő – testülete hivatkozással a 133/2017.(VI.27.) KT 

határozatban foglaltakra a Dunaföldvári Football Club részére 22.500.000 Ft vissza nem 

térítendő fejlesztési támogatást nyújt, a Dunaföldvár 1474/2 hrsz. alatt található sportöltöző 

bővítéséhez/emeletráépítéshez a 2019. év költségvetésének terhére, amennyiben az alábbiak 

teljesülnek: 

 

1./ A pénzeszköz átadására csak az MLSZ támogató okiratának bemutatását, 

2./ a TAO támogatás összegéről szóló fedezetigazolás bemutatását, 

3./ a 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet szerint megkötött támogatási megállapodás 

aláírását követően 

4./ és az öltöző bővítés előkészítő munkálatainak végzése során, a Dunaföldvári Football Club 

nevére kiállított számla bemutatása ellenében – a számlák fizetési határidejének figyelembe 

vételével - kerülhet sor.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

154/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „Társasági élet a dunaföldvári 

vendéglőkben” című könyv 500 példányú kiadását finanszírozza, a SÉD Nyomda árajánlata 

alapján. Az 500 példány kiadási összköltsége: 276.210 Ft, mely összeget a Testület az 

önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: értesítésére 2018.10.05. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

155/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyar Cserkészszövetség kérelmét 

50.000 Ft/fő, maximum 450.000 Ft összeggel támogatja mely összeget a Testület az 

önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: értesítésére 2018.10.05. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

156/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Jakab Margit (7020, Dunaföldvár, 

Fehérvári u. 114.) tulajdonát képező dunaföldvári 1261 hrsz.-ú, 732 m2 területű, lakóház, 

udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant nem vásárolja meg. 

  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

157/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Zsebők Ágnes (7020, Dunaföldvár, 

Külső Kertek köze 12.) - a dunaföldvári 286, 287 hrsz.-ú ingatlanokból kb. 100 m2 nagyságú, 

beépítetlen terület – ingatlanok vonatkozásában tett térítésmentes ingatlan felajánlását 

elfogadta. 

 

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

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

A Képviselő-testület a költségek fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére 

biztosítja. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2019. március 31. 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

158/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

2.-32. házszámig tartó szakaszon a járda felújítását nem támogatja, a 2018. évi költségvetés 

terhére. 

 

2./ Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a járdaszakasz felújításáról és a burkolat típusáról a 

2019-es év költségevetésének tervezésekor/elfogadásakor dönt. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

159/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár Alsó Homokerdő, 

Felső Homokerdő és Mozsola utcákban, elindítja a vízjogi engedélyezési tervek elkészíttetését 

a Mítosz Bt.-vel (7133, Fadd, Templom u. 13.). A tervek elkészítéséhez szükséges költségvetési 

forrás a 2019. évi költségvetés tervezésekor az igények között szerepeljen. 

 

A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosokat érintő közműfejlesztési hozzájárulás 

mértékének megállapításáról illetve a kivitelezési munkák indításáról csak a kiviteli bekerülési 

költségek ismeretében fog dönteni. 

  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

160/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 1956-os 

emlékmű áthelyezéséről a következő nyilvános ülésén fog tárgyalni. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-17/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

161/2018.(IX.25.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

170096046 (G) számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező fogászati körzet 

ellátását tartós helyettesítéssel Dr. Boldizsár Eszter (psz.: 81299) fogorvos, valamint a 

helyettesítő orvosok  Dr. Popa Júlia (psz.: 85036) és Dr. Salamon-Branis Karin (psz.: 85239) 

fogorvosok lássák el, az 170096074 (Vk) számú körzet tekintetében a helyettesítő orvosok Dr. 

Boldizsár Eszter (psz.: 81299) és Dr. Salamon-Branis Karin (psz.: 85239) fogorvosok lássák el, 

továbbá az 170096075 (Vk) számú körzet esetében a helyettesítést Dr. Boldizsár Eszter (psz.: 

81299) és Dr. Popa Júlia (psz.: 85036) fogorvosok lássák el, mint a fogorvosi alapellátást végző 

EL-DENT 96 Kft. munkavállalói 2018. szeptember 03. napjától. 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. szeptember 26. 

A kivonat hiteléül: 

 


