
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján elkészített 

2018. évről szóló átfogó értékelést megtárgyalta, és azt elfogadta. 

 

Határidő: A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2019.05.31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

megtárgyalta, és azt elfogadta. 

  

Határidő: A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2019.05.31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 órakor 

megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

55/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

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

Óvoda, Bölcsőde és Konyha létszám növekedési igényének előterjesztését és úgy döntött, hogy a 

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha részére engedélyezi az 1 fő 6 órás – technikai 

dolgozó - foglalkoztatását 2019.05.01-től határozatlan időre, a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetése terhére. Az intézmény engedélyezett létszámkeretét az 

alábbiak szerint határozza meg:  

                 A 2019. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2019. május 01-től   
        2019. évi engedélyezett létszám     

Intézmény neve Teljes Rész- Összes Álláshelyek óraadó   

        
munka- 

időben 

munka-

időben 

létszám       

fő 

száma össz.  

fő megb.díj   
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA  

Igazgatás 5 0 5 5 0 

Intézményvezető 1 0 1 1 0 

Óvodatitkár 1 0 1 1 0 

Gazdasági ügyintéző 3 0 3 3 0 

Bölcsőde 9 1 10 10 0 

Vezető 1 0 1 1 0 

Gondozónő 6 0 6 6 0 

Bölcsődei dajka 2 0 2 2 0 

Technikai dolgozó 0 1 1 1 0 

Eszterlánc Óvoda 37 3 40 40 0 

Óvónő és fejlesztő pedagógus 23 0 23 23 0 

Pedagógiai asszisztens 2 0 2 2 0 

Dajka 11 0 11 11 0 

Gondnok 1 0 1 1 0 

Takarító (3 fő részm. rehab ) 0 3 3 3 0 

Konyhai dolgozók  11 0 11 11 0 

DUNAFÖLDVÁRI 

ESZTERLÁNC összesen:  
62 4 66 66 0 

 

Az engedélyezett létszámot az Önkormányzat 2019-es költségvetésének soron következő módosítása során a 22. 

számú mellékleten át kell vezetni. 

2./ A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy az 1 fő alkalmazása érdekében nyújtson be pályázatot 

a Munkaügyi Központhoz 

Határidő: 2019.06.30. 

Felelős: Úr-Hosszú Edina Ilona Intézményvezető 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

56/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 16-i keltezésű „Gyermekeink 

Jövőjéért” Közalapítvány alapító okiratát módosító okiratot, valamint a 2019. április 16-i keltezésű 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a csatolt melléklet szerint elfogadja.  

A jelen határozatban foglalt alapító okirat a 2017. szeptember 26-án kelt alapító okirat helyébe lép. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

57/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

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

Idegenforgalmi Kft. 2019. évi Üzleti Tervét megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Strand- és 

Gyógyfürdő belépődíjának az árát 2019. június 01-jétől 2,8%-kal (az inflációs ráta mértékével) 

megemeli. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

   Viczai János ügyvezető 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

58/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2019. október 

31. napjával a Dr. Palkó Családorvosi Betéti Társasággal háziorvosi alapellátás 

tárgyában 2017. február 01. napján megkötött 870/2017. számú feladat-ellátási 

szerződést felbontja.  

 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Dr. Palkó 

Családorvosi Betéti Társaság a III. számú háziorvosi körzet helyettesítését 2019. 

november 01. napjától tartós helyettesítéssel ellássa, valamint Dr. Palkó Ágnes 

háziorvossal a megbízási szerződés megkötésére a polgármestert felhatalmazza.  
 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

59/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

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

honlap fejlesztése” című ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül nyertesnek Govern-

Soft Kft. 7030, Paks, Váci M. u. 3. fsz. 2 pályázatát fogadja el. 

 

Ajánlati ár: 

Egyszeri díj: nettó 1.600.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 2.032.000,- Ft 

Havi karbantartási díj: nettó 30.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 38.000,- Ft 

 

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

szükséges pénzügyi fedezetet a fejlesztési tartalék keret terhére. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő szerződést 

kösse meg. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: szerződéskötésre 2019. április 30., a honlap elkészítésének határideje a szerződés 

aláírásától számított 100 munkanap 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

60/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

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

dunaföldvári 0444/6, 0444/8, 0444/10, 0444/11, 0444/12, 0444/14, 0444/16, 0444/18, 0444/40 

a)c), 0444/90, 0444/91 és 0444/101 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása ügyében a döntést a Hepik 

Bt. ajánlatának beérkezéséig. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. szeptemberi Képviselő- testületi ülés 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

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

Kft.(7020 Dunaföldvár, Baross dülő 15.) részére haszonbérletbe adja a tulajdonát képező 

dunaföldvári 0444/35 hrsz-ú, 7324 m2 területű, 7,62 AK értékű, szántó művelési ágú a 

dunaföldvári 0444/92 hrsz-ú, 1313 m2 területű, 1,37 AK értékű szántó művelési ágú, a 

dunaföldvári 0444/93 hrsz-ú, 6079 m2 területű, 6,32 AK értékű, szántó művelési ágú 

mezőgazdasági ingatlanokat, határozott időre, 2024. december 31-ig, 3764,- Ft/AK/év +Áfa 

bérleti díj ellenében (összes bérleti díj 57.627,- Ft +Áfa/év, azaz bruttó 73.186,- Ft.). 

Minden év március 31 –ig módosítani kell a bérleti díjat a KSH által közölt átlagos infláció 

mértékével. 

A haszonbérleti szerződés elkészítése Bérlő feladata. 

 

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, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

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

térfigyelő rendszerének üzemeltetése, a rendszer üzemképességének kijavítása” című pályázati 

kiírást jóváhagyja, mely a határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

63/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

23/2018.(I.30.) KT határozatban foglalt döntését visszavonja és nem tart igényt a korábbi 

döntésében foglalt állami tulajdonú ingatlanokra sem ingyen sem térítés ellenében. 

 

Határidő: válaszra/értesítésre 2019.04.25. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

64/2019.(IV.16.) 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” 2019.05.01.-től az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„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. A piactéren és a vásártéren árusítást végző árus a vásár üzemeltetője által meghatározott 

díjszabás szerinti alábbi helyhasználati díjat köteles megfizetni: 

 

 

 Piacon 

Bruttó díjak 

Szarvasmarha, ló, szamár, 

öszvér, bivaly 

Helyszín: 

„Malacpiac” a 

vásártéren 

1.200.- Ft/db. 

Csikó, póniló, borjú (6 

hónaposig), növendék 

szarvasmarha (24 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. 

  

Piacon és vásárban alkalmazott havi, éves bérleti 

díjak 

Bruttó díj/Ft 

Piactéren  3.000 Ft/fm/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 

                  „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 

 

15.000,- Ft /év 



      „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 és a piac havi bérleti díjának.  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 és a piactér 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 használati 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.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 piac területén az adószámmal rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, 

őstermelő magánszemély maximum 10 m kijelölt egységet és maximum 2 db 1,5 m-es és 2 

db 1 m-es asztalt bérelhet. Szabad hely esetén több asztal és több kijelölt egységet is 

elfoglalhat. 

 

4.7.4. 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. 

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

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

díjat meg kell fizetni, a piacon legalább 3 havi bérletet kell megfizetni. 

4.7.6. A vásáron és a piacon helyfoglalásra elsődlegesen a bérlettel rendelkezők jogosultak. 

Amennyiben a bérlettel rendelkező árus a vásár és a piac 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. 

4.7.7. A vásárban és a piacon 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. 

A piacon a vásárlóknak parkolási díjat fizetni nem kell. 

  

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 közlésére 2019. április 26. 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

65/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „7020 

Dunaföldvár, Mély útban lévő csónakház felújítása” tárgyban elfogadja a Generál Globál Kft. 

(7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24.) ajánlatát.  

 

Az ajánlati ár: 16.913.237 Ft + 4.566.574 Ft áfa = bruttó 21.479.811 Ft  

 

A kivitelezésre a következő módon biztosít fedezetet: a város 2019. évi költségvetése általános 

tartalékából 9.000.000,- Ft illetve a fejlesztési célú tartalékból 12.479.811,- Ft-ot. 

 

A kivitelezési munka ellenőrzésével megbízza Ambrus György 7020, Dunaföldvár, B. Kertek 

köze 22. alatti lakost, mint a Városfejlesztési Bizottság tagját. Megbízási díja bruttó: 71.000 Ft. 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések 

megkötésére.   

 

Határidő: A szerződések megkötésére 2019. április 30.  

A szerződés tárgyát képező kivitelezési munka elvégzésére 2019. június 30. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

66/2019.(IV.16.) 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 kivitelezéssel megbízza a Pintó Bt. 

(6088, Apostag, Hunyadi u. 33/B.). Biztosítja a kivitelezéshez szükséges bruttó 1.244.600.- Ft-

ot a város 2019. évi költségvetésében szereplő tartalék keret terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

67/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

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

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1/A) bízza meg 2019. évben a szükségessé váló szúnyoggyérítési 

feladatokkal. 

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

Megbízza a NOXIOUS Kft.-t, hogy 2019-ben folytassa a biológiai gyérítés hatékonyabbá 

tételéhez szükséges területfelmérést (szúnyogkeltető helyek felkutatása, behatárolása és 

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

Áfa (bruttó: 1.244.600,- Ft). 

Az elvégzendő munkák fedezetéül a Város 2019. évi költségvetésében a kiemelt dologi 

szúnyoggyérítési keret szolgál. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

68/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Ponyva Kft. árajánlatában 

meghatározott sátorponyva és vázszerkezet megvásárlásához bruttó 1.860.000 Forintot biztosít 

a civil szervezetek számára fenntartott tartalékkeret terhére. 

A sátor és a vázszerkezet a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtáron keresztül kerül 

megvásárlásra és a Művelődési Ház eszközei között tartják nyilván. 

A fenti összegű előirányzat módosításhoz a Képviselő-testület hozzájárul, azt a soron következő 

költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni. 

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére hozzájárul 20 darab 

sörpad garnitúra megvásárlásához bruttó 460.000 Forint értékben. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

69/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Felhősi Ákos 

kérelmét elutasítja, a Dunaföldvár Béke tér 1. szám alatti üzlethelyiséget eladásra nem jelöli ki. 

 

Határidő: 2019. 04.25. értesítésre 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

70/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tölgyesi 

Ákos Dunaföldvár Hunyadi tér 4/A.4/3. szám alatti lakos bérlő az általa bérelt 1+ félszoba-

konyhás 44 m2 alapterületű összkomfortos szolgálati önkormányzati bérlakást eladásra nem 

jelöli ki. 

 

Határidő: 2019. 04.25. értesítésre 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

71/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

csereingatlanként kijelöli Csizmadia László Imre 7020, Dunaföldvár, Móra F. u. 49. szám alatti 

lakos részére a dunaföldvári 2250 hrsz.-ú, 7020, Dunaföldvár, Móra F. u. 51. szám alatti 

ingatlant, mely 754 m2 területű, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú. 

Mellőzi nyílt licit kiírását az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 15/2013. (VII.01.) számú önkormányzati rendelet 21.§. (2) e) pontja alapján. 

 

A csereként felajánlandó és az önkormányzati ingatlan értékét is ingatlanforgalmi értékbecslés 

alapján kell meghatározni. Mindkét ingatlan értékbecslését az Önkormányzat által kiválasztott 

értékbecslő végzi, az értékbecslés költsége Csizmadia László Imrét terheli. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkező okiratok aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

72/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérlővel 

együtt eladásra kijelöli a dunaföldvári 2983 hrsz.-ú, 7020, Dunaföldvár, Bethlen köz 3. szám 

alatti ingatlant, mely 165 m2 területű, kivett, lakóház, udvar művelési ágú. A vevő az adásvételi 

szerződésben rögzített módon köteles a jelenlegi bérlőnek élete végéig biztosítani az ingatlant, 

fenntartani a bérleti szerződést, de nem köteles csere vagy másik lakóingatlant biztosítani 

részére. 

 

Az ingatlan licit útján kerül értékesítésre. 

 

A kikiáltási ár: ingatlanforgalmi értékbecslés alapján meghatározott ár. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkező okiratok aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-10/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1400 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

73/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vak Bottyán 

téri piac épületén elhelyezendő „Városi piac” feliratú tábla elkészítésére pályázatot hirdet meg. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: a pályázat meghirdetésére 2019. május 10. 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-11/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1650 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

74/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata 100%-os tulajdonban álló Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft.-vel (továbbiakban: Kft.) kapcsolatos döntések meghozatalát megelőzően 

szakértővel cégértékelést végeztet. 

 

2./ A Képviselő-testület a Kft.-ben lévő 175/1 hrsz.-ú táborhely (Kemping) megnevezésű 

ingatlant megvásárolja. 

 

 

Határidő: 1./ az értékbecslés megrendelésére 2019. április 30. 

       2./ a Kemping adásvételének előkészítésére 2019. május 30. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-11/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1650 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

75/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Doszpod Lívia (7020, Dunaföldvár, 

Kossuth L. u. 25.) tulajdonát képező dunaföldvári 1321 hrsz.-ú, 1379 m2 területű, kivett, 

lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant és a dunaföldvári 1322 hrsz.-ú, 391 m2 

területű, kivett, lakóház, udvar 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, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: DFV/430-11/2019. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 16-án (Kedden) 1650 

órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

76/2019.(IV.16.) KT  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése által adományozható díjakra az alábbi javaslatot teszi:  

 

o Babits Mihály díjra javasolja a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületet 

o Bezerédj István díjra javasolja Lukácsi Pált és feleségét Lukácsi Pálnét, 

o Beszédes József-díjra javasolja id. Lajkó Ferencet, 

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

o Tolna Megye Közszolgálatáért Díjra javasolja Lajkó Andort, 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                            Bárdos Lászlóné dr. sk. 

             polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2019. április 18. 

A kivonat hiteléül: 

 


