
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-19/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30-án (Kedden) 1600 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

163/2018.(X.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőföldvíz Kft. 2018. 

november 05-én tartandó Taggyűléséhez készített előterjesztést. 

 

Az előterjesztéshez csatolt, a Taggyűlés részére készített határozati javaslatot 

 

1./ „A Taggyűlés akként dönt, hogy a Mezőföldi Regionális Viziközmű Kft. jelenlegi 403.770.000,-

Ft jegyzett tőke összegét – az előterjesztés 3.sz.. melléklete szerinti összegben- összesen 

110.000.000,- Ft-tal, azaz száztízmillió forinttal felemeli, ezáltal a társaság jegyzett tőke összege 

513.770.000,-Ft, azaz Ötszáztizenhárommillió-hétszázhetvenezer forint összegre változik. A tag 

önkormányzatoknak a befizetéseket 2018. november 30.-ig kell teljesíteniük banki átutalással a 

társaság bankszámlájára. 

A jelen határozat szerint a tulajdonos Önkormányzatok a rájuk eső felhasználói egyetértenek 

[FFE] szám és a település 2013-2017 évi összesített víz- és szennyvízszolgáltatásokra vonatkozó 

vesztesége szerint, a két adatot 50-50 %-os arányban figyelembe véve, a napirendi ponthoz 

kapcsolódó előterjesztés 3. sz. mellékletében – amely egyben a jelen határozat mellékletét is 

képezi - részletezett összegekben járuljanak hozzá a törzstőke emeléshez.” 

 

2./ „A taggyűlés elfogadja és hozzájárul, hogy dr. Hanol János munkaviszonyának ezzel 

egyidejűleg közös cégjegyzési és képviseleti jogosultságának megszűnését követően a közös 

cégjegyzési és képviseleti jogosultságot Vörös János szervezési és kommunikációs osztályvezető 

lássa el.” 

 

3./ „A Taggyűlés elfogadja a Társasági szerződés módosítását, illetve annak módosításokkal 

egységes szerkezetű társasági szerződését. 

A társasági szerződés aláírására a taggyűlés felhatalmazza Csapó Sándor ügyvezető igazgatót és 

Hencze Sándor Dunaszentgyörgy polgármesterét hitelesítőként, ellenjegyzése Dr. Borbás Péter 

ügyvédet.” 

 

elfogadja, az azokról történő szavazás során az igen szavazat megadására Horváth Zsolt polgármestert 

felhatalmazza, a törzstőke emeléséhez szükséges forrást – 4.070.000 Ft-ot – a 2018. évi költségvetés 

tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2018. november 05. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2018. október 31. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-19/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30-án (Kedden) 

1600 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

164/2018.(X.30.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a dunaföldvári 0109/2 (2004 m2 

területű) hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant „kivett, közút” művelési ágból „kivett, 

beépítetlen terület” művelési ágba sorolja, míg a dunaföldvári 0111/28 hrsz.-ú (6854 m2 

területű) ingatlant „kivett, közút” művelési ágban tartja. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. október 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-19/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30-án (Kedden) 

1600 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

165/2018.(X.30.) KT  

h a t á r o z a t 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának 28. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. október 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-19/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30-án (Kedden) 

1600 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

166/2018.(X.30.) KT  

h a t á r o z a t 
 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy döntött, hogy Suska Pál 

Róbert (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) részére eladásra kijelöli a dunaföldvári 7850 

hrsz.-ú, 11705 m2 területű, Dunaföldvár Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlant.  

 

A vételár meghatározása: ingatlanforgalmi- értékbecslés alapján – bruttó 3.810.000,- Ft. 

Vevőt terheli az ingatlanok adásvételével kapcsolatos mindennemű költség. 

A Képviselő- testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az ügyben keletkező okiratok 

aláírására. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 21/2013.(IX.20.) önkormányzati 

rendeletével módosított 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja 

alapján a Képviselő- testület önkormányzati üzleti érdekből mellőzi a nyilvános pályázat 

kiírását. 

 

2./ Amennyiben Suska Pál Róbert az 1./ pontban foglalt adás-vétellel kapcsolatos ügyintézést 

nem kezdi meg és az adás-vételi szerződést 2018. november 30-ig nem mutatja be az SPR 

TERRA 2006 Kft. (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) által üzemeltetett telephelyre 

megkötött 1006-2/2013 iktatószámú ingatlanbérleti szerződést a Képviselő-testület módosítja, 

a bérleti időtartamát meghosszabbítja 2024. május 31-ig. A szerződés további pontjai 

változtatás nélkül továbbra is érvényben maradnak. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 1./ esetén: 2018. december 31. 

       2./ esetén: 2018. november 30. 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2018. október 31. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-19/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30-án (Kedden) 

1600 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

167/2018.(X.30.) KT  

h a t á r o z a t 
 

 

Dunaföldvár Város Képviselő – testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Béke téren lévő 3 

db kandelábert kicseréli. A felmerülő költségeket – bruttó 1.290.000,- Ft – ot - biztosítja a város 

2018. évi költségvetésében lévő tartalékkeret terhére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. december 20. 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. október 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-19/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30-án (Kedden) 

1600 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

168/2018.(X.30.) KT  

h a t á r o z a t 
 

Dunaföldvár Város Képviselő–testülete úgy döntött, hogy 2018. évben az Adventi vásár a Béke 

téren kerül megrendezésre. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. október 31. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-19/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30-án (Kedden) 

1600 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

169/2018.(X.30.) KT  

h a t á r o z a t 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dunaföldvár város löszparti 

környezetének komplex turisztikai fejlesztése a vízi és kerékpáros turizmus fejlesztésével, a 

helyi borászat és a vallási, egyházi értékek bemutatásával, helyi és térségi 

programcsomagokba foglalásával” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00003 azonosító 

számú pályázat keretében regisztrált TDM szervezettel való együttműködés érdekében a Tolna 

Kincse Turisztikai Egyesület (7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. adószám: 18735910-1-17) 

tagjává kíván válni.  

 

A képviselő-testület a tagsággal  

a) elfogja az egyesület céljait,  

b) magára nézve kötelezőnek fogadja el az egyesület alapszabályát, 

c) vállalja a tagsági díj határidőre történő megfizetését, 

d) vállalja az egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az 

egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és az egyesület céljának 

megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő: belépési nyilatkozat megküldése döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. október 31. 

A kivonat hiteléül: 

 


