
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

189/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Képviselő – testülete a Dunaföldvár Város Településszerkezeti Terve 

módosításának egységes szerkezetbe foglalt, határozathoz csatolt dokumentációt elfogadja az 

alábbiakban felsorolt mellékletekkel együtt, egyben a 110/2017.(V.23.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi:  

1. melléklet Szerkezeti Tervlap 

2. melléklet Szerkezeti tervi leírás 

3. melléklet A változások és azok területrendezési tervekkel való összhangjának igazolása 

4. melléklet Területi mérleg 

5. melléklet A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

6. melléklet Rajzi mellékletek 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

190/2018.(XII.18.) 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. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

191/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt melléklet alapján 

elfogadja a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programját.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

192/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde 2019.01.01. napjától hatályos felvételi szabályzatát 

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. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

193/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 

gyermekétkeztetést ellátó konyha – Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A – alkalmankénti 

bérbeadását engedélyezi 2018. december 19-től: 

 

1) A bérelt konyhában étel csak a konyha élelmezésvezetőjével történt egyeztetés után 

állítható elő, csak és kizárólag a konyha alkalmazásban álló dolgozóinak 

közreműködésével, az intézményi önköltség számítási szabályok szerint számított áron. 

a) Az intézmény nyersanyagkészletéből. 

b) Amennyiben az élelmezésvezető részére bizonyítható módon igazolásra kerül a 

bérlő által megrendelt ételhez felhasználásra kerülő nyersanyag eredete, úgy az 

élelmezésvezető saját felelősségére dönthet arról is, hogy a jogszabályoknak 

megfelelően megvásárolja a bérlő által felkínált nyersanyagot és annak 

felhasználásával készíti el a megrendelt ételt. Ez esetben is alkalmazni kell az 

önköltségszámítást. 

c) Amennyiben az élelmezésvezető a konyha dolgozóiból nem tudja biztosítani azt, 

hogy legyen megfelelő személyzet az étel elkészítéséhez, úgy a bérbeadás nem 

engedélyezhető. 

d) A bérleményről a bérlővel a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

vezetője alkalmanként külön bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés minta a 

határozat mellékletét képezi. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződésben 

szabályozottakat nem tartja be, az ételkészítés díját határidőre nem fizeti meg, vele 

újabb bérleti szerződés nem köthető.  

 

2) Amennyiben az ebédlőbe a bérlő készételt kíván bevinni, azt előzetesen egyeztetnie kell 

a bérbeadóval. Ez esetben: 

 Az ebédlő bérleti díja a mindenkori önköltségszámítás szerint kiszámított díj, a 

határozat meghozatala idején 30 000 Ft+ÁFA/alkalom. 

 A bérlőnek a kötelezettsége a bérlemény tiszta, rendezett állapotban tartása és 

csak ilyen állapotban adhatja azt vissza a bérbeadónak. 

 Teljes felelősséggel tartozik a használatba vett eszközökért, büntetőjogilag felel 

a tűzvédelmi, balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartásáért, az ezek 

megsértéséből adódó károk megtérítéséért. 

 Köteles eltűrni, hogy a bérbeadó 1 fő vagyonvédelmi megbízottat rendeljen ki 

mellé a bérleti időtartamra és a megbízott díját a bérbeadó felé köteles 

megfizetni, a határozat időpontjába 16 500 Ft/alkalom + járulék összeggel. 

 A bérleményről a bérlővel a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 

Konyha vezetője alkalmanként külön bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés 

minta a határozat mellékletét képezi. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződésben 



szabályozottakat nem tartja be, és a bérleti díjat és a vagyonvédelmi megbízott 

díját határidőre nem fizeti meg, vele újabb bérleti szerződés nem köthető.  

 A készétel felszolgálásáról a bérlő saját maga gondoskodik. 

 

3) bérleti szerződést a bérlet időpontját megelőzően legalább 30 nappal előbb kell 

megkötni. A 30 napon belüli bérlemény igény esetén az intézményvezető jogosult a 

kérelem elutasítására, amennyiben az igényelt szolgáltatás személyi vagy tárgyi 

feltételek miatt nem biztosítható 

 

4) Az 1) pontba foglalt konyhai dolgozók bérköltségét és a 2) pont szerinti 30.000 

Ft+ÁFA/alkalom bérleti díjat valamint az 1 fő vagyonvédelmi megbízott díját   

 a Magyar Málati Szeretetszolgálat, 

 a Vöröskereszt, 

 az iskola, 

 és óvoda által szervezett rendezvényeken nem kell megfizetni. 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Úr-Hosszú Edina Ilona igazgató 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

194/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt melléklet szerint elfogadja 

Dunaföldvár Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 c. dokumentumot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

195/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1.) Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020, Dunaföldvár, Kossuth L. 2.), mint a 181 

helyrajzi számú, természetben 7020, Dunaföldvár, Hősök tere 26. sz. alatt elhelyezkedő 

ingatlan tulajdonosa nyilatkozik, hogy Dr. Breiner Iván György egyéni vállalkozó 

(Székhely: 2040 Budaörs, Kígyó u.10., adószám: 68679028-1-33) a fenti ingatlant telephely 

céljára, 2019. január 1-től határozatlan időre használhatja. 

Továbbá hozzájárul, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásban bejegyzésre kerüljön. 

A Képviselő-testület a Nyilatkozat kiadásához hozzájárul és annak aláírására a 

polgármestert felhatalmazza. 

 

2.) KT a 24/2016.(II.02.) számú határozatát 2018.december 31. hatállyal hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

196/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az 1 fő teljes 

munkaidős – kulturális turisztikai munkakör – közalkalmazott foglalkoztatását 2019.01.01-től 

határozatlan ideig. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Partaki Dezső igazgató 

 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

197/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Belső Ellenőrzési 

Tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

A 2019. évi Éves Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

198/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy döntött, hogy továbbra is részt 

vesz és hozzájárul a PROTHEUS Holding Zrt. (7030, Paks, Dózsa György u. 55-61.) 

projektkoordinátor és Paks Város Önkormányzata, mint projektgazda által a PROTHEUS 

SMART GRID és SMART MOBILITY program kialakításához és egyetért a stratégiai 

együttműködési megállapodás aláírásához. 

Az aláírt együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Stratégiai együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

199/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

145/2018.(IX.25.) KT határozattal – a közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére – 

kiírt pályázatra a Pantar Kegyeleti Kft. és a Műdekor 2004 Kft. részéről beérkezett ajánlatokat 

és az alábbi döntést hozta: 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2019. január 1-tól kezdődő időponttal 2019. december 31-

ig a  

Műdekor 2004 Kft.-t 

(1188 Budapest, Péteri út 41/b.; helyi kirendeltsége: 7020 Dunaföldvár, Mészáros u. 2.) 

 

bízza meg a közköltségen történő temetések szolgáltatási tevékenységének végzésével, a 

pályázatban részletezett díjak alkalmazásával. 

A minimum szolgáltatás tartalma és a temetés formája az egyes temetések megrendelésével 

egyidejűleg kerül meghatározásra. (A díjtáblázat a határozat mellékletét képezi.) 

 

2./ A temetés kizárólag az Önkormányzat által köztemetői feladatok végzésére kijelölt 864 

hrsz.-ú földvégi temetőben (evangélikus rész) történhet, kivéve, amennyiben az elhaltnak 

bármely más dunaföldvári temetőben megvásárolt sírhelye van. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: a szolgáltatást végző értesítésére 2018. december 28. 

 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

200/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

Dunaföldvár, Béke tér 5. szám alatti épület illetve a Beszédes József Duna- híd parti részének 

galambmentesítési munkáit. A kivitelezéssel megbízza a NOXIOUS Kft.-t (7020, Dunaföldvár, 

Paksi u. 8.), a kivitelezés költségét bruttó 1.360.170,- Ft-ot biztosítja a város 2019. évi 

költségvetésének terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2019. március 31. 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

201/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete a szerződéses buszjárat ügyében 2019. évre 

vonatkozóan az alábbiak szerint döntött: 

Elfogadja Juhász István egyéni vállalkozó (7020, Dunaföldvár, Katona J. u.) 2019. évre beadott 

árajánlatát, melynek összege összesen: 9.286.700,- Ft + Áfa (bruttó 11.794.109,- Ft/év). 

Felhatalmazza a Képviselő- testület Horváth Zsolt polgármestert, a 2013. március 26–án kötött, 

424-4/2013 iktatószámú szolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

202/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a jövőben pályázatot kíván benyújtani a 

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetendő pályázati felhívásra. Ennek 

érdekében felújítási terveket és tételes költségvetést készíttet a 7020 Dunaföldvár, Dunaföldvár 

Paksi utca – Kéri utca, Felső Bölcske utca járda, kerékpárút szakaszokra az alábbiak szerint:  

 

1. Dunaföldvár, Paksi u. 18.-tól Kéri utca 6-os útig kerékpárút és járda felújítása (csak a páros 

oldalon), kb. 400 m. 

2. Dunaföldvár Felső Bölcske utca: Alsó Bölcske utcától a Sziget közig járda felújítása (csak 

a páros oldalon) kb. 330 m. 

 

A Képviselő-testület a tervezési munka elvégzésével megbízza Gema Zoltán egyéni vállalkozót 

(7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.). A megbízás díja: 1.975.000,- Ft + 0 % áfa = 

1.975.000,- Ft, mely összeg a fejlesztés részeként beállításra kerül az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

 

A Képviselő-testület kéri, hogy a Kossuth Lajos utca páros és páratlan oldalán lévő járdaszakasz 

Kossuth térig tartó felújítási tervezési munkájára kérjenek be árajánlatokat. 

 

Határidő: szerződéskötésre 2019. január 15.   

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

203/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Felső Bölcske és 

Bezerédj utca sarkán kiépítteti a közvilágítási hálózatot, a tervezéssel megbízza a Pannon 

Inferior Kft.-t (2459, Rácalmás, Gárdonyi Géza u. 41.). Biztosítja a tervezéshez szükséges 

bruttó 350.000.- Ft-ot a város 2018. évi költségvetésében szereplő tartalék keret terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: tervezésre: 2019. március 31. 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

204/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a PART-OLDALAK Kulturális 

Egylet kérelmét. Az egyesület részére a 2019-es évben 12 lapszám megírására és a háztartásokba történő 

ingyenes terjesztésére (3500 példány/hó) 6.064.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt 

a 2019. évi civil szervezetek számára fenntartott keret terhére.  

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (XI.31.) önkormányzati rendeletre hivatkozva a támogatási 

összegről megállapodást kell kötni és a támogatási összeggel el kell számolni.  

 

Határidő: megállapodás megkötésére: 2018.02.20. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

205/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy döntött, hogy Cseh András 

7020 Dunaföldvár, Szent Lőrinc u. 45. szám alatti lakossal haszonbérleti szerződést 

meghosszabbítja a dunaföldvári 7983 hrsz-ú, 1085 m2 területű, 0,79 AK értékű legelő művelési 

ágú ingatlanra 2019. március 1-től 5 évig, határozott időre, 3937,- Ft/év + Áfa (bruttó 5000,- 

Ft) bérleti díj ellenében. A bérleti díj 2020 évtől minden évben a KSH által közölt átlagos 

infláció mértékével emelkedik. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

206/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

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

Róbert (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10.) részére eladásra kijelöli a dunaföldvári 7840 

hrsz.-ú, 3667 m2 területű, kivett művelési ágú ingatlant.  

 

A vételár meghatározása: ingatlanforgalmi- értékbecslés alapján – bruttó 600.000,- Ft. 

Vevőt terheli az ingatlan 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. 

A Képviselő- testület eladási szándékát 2019. március 31-ig tartja fenn. Amennyiben a vételár 

2019. március 31-ig nem érkezik meg, úgy a testület eladási szándékától, ezzel az időponttal 

egyidejűleg eláll. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2019. január 31. 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

207/2018.(XII.18.) 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 a dunaföldvári 7850 hrsz.-ú, 11705 m2 

területű, ingatlan eladása során (166/2018 (X.30.) KT határozat) nem biztosít részletfizetési 

lehetőséget, a 3.000.000,- Ft+ Áfa vételárat a vevőnek legkésőbb 2019. február 28-ig meg kell 

fizetnie Dunaföldvár Város Önkormányzatának 706000133-11111379 számú számlájára. 

 

2./ Amennyiben az 1./ pont szerinti határidőig a vételár nem érkezik meg, úgy az eladó az 

eladási szándékától eláll. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2019. február 28. a vételár megfizetésére 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

208/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaföldvári 

Vízisportkör Egyesület fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének 

módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a 21/2018.(I.30.) KT határozattal 

megállapított 2.600.000 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2019. december 

31-re módosítja. 

 

2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2018.(I.30.) KT határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

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

továbbra is hatályban tartja. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: az Egyesület értesítésére azonnal 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/392-23/2018. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-án (Kedden) 

1400 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

209/2018.(XII.18.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy tudomásul veszi  a 

170096046 (Gi) számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő gyermek, ifjúsági fogászati fogorvosi alapellátási szolgáltatás 

jogszabály szerinti rendelési idejének módosítását.   

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a rendelési idő változása miatt az „ELDENT 96” 

Kft-vel (képviseli: Dr. Salamon László ügyvezető) megkötött és módosított szerződés 

aláírására. 

   

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

         Horváth Zsolt sk.                                    Bárdos Lászlóné dr. sk. 

           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 19. 

A kivonat hiteléül: 

 


