
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó:      Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítették:   a Hivatal munkatársai és 

Sulák Judit titkársági ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:     DFV/1233/2020. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány a koronavírus elleni védekezés 

érdekében, az erről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

2020. március 11. napján 15 órakor hatályba lépett. 

 

A Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint 

rendelkezik:  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”  
 

A polgármester által hozott döntések érvényességéhez szükséges azok megerősítése a 

Képviselő-testület által. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdés d) 

pontja értelmében az ülés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően a 

levezető elnök tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb tárgyalások eredményéről, valamint 

legalább negyedévente írásban beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, évente egyszer tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.” 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2020. október 13. 

 

 

 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                  polgármester 

                

 

 



H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolót a lejárt határidejű 

határozatokról elfogadja. 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

 

 

MELLÉKLET a …./2020.(X.27.) KT határozathoz 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

6/2020.(I.28.) Vásártér fejlesztésének megkezdése a 

2020.03.22. napi vásár megtartása 

érdekében 

A betervezett műszaki 

fejlesztések megvalósultak. 

7/2020.(I.28.) 7020 Dunaföldvár, Felső Bölcske utca 

78. számú (4750 hrsz.) ingatlan előtti 

közterületen (4758 hrsz.) egy 

ismeretlen eredetű üreg leszakadása – 

vis maior támogatás igénylése 

A pénzügyi lehívás 

megtörtént, folyamatban 

van az elszámolás. A pince 

tömedékelés, járda és út 

helyreállítás megtörtént. 

23/2020.(I.28.) Döntés a Dunaföldvár, Mély út (hrsz.: 

170/4) szám alatti gyerektábor 

felújítása tárgyában beérkezett 

ajánlatok értékeléséről 

A gyerektábor felújítása 

megtörtént, pénzügyileg 

teljesítve lett, a pályázat 

lezárása folyamatban van. 46/2020.(VI.11.) 

PM  

Gyerektábor épületének felújítása-

pótmunka 

52/2020.(III.10.) Duna-parton futópálya építés 

lehetőségének megvitatása 

A pályázaton nem 

nyertünk. 

57/2020.(III.10.) Városi Sportkoncepció 2020-2025 

elfogadása 

A Képviselő-testület a 

„Városi Sportkoncepció 

2020-2025” dokumentumot 

elfogadta. 

12/2020.(IV.07.) 

PM 

A Dunaföldvári Művelődési Központ és 

Könyvtár 2020. évi Munkatervének és 

Szolgáltatási Tervének 

Intézményvezető általi véglegesítést 

követő jóváhagyása, SZMSZ 

módosítása 

A Képviselő-testület a 

Munkatervet, a 

Szolgáltatási Tervet és az 

SZMSZ módosítást 

jóváhagyta. 122/2020.(IX.22.) Döntés a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár Munkatervének 

és Szolgáltatási tervének elfogadásáról 

13/2020.(IV.07.) 

PM 

Országzászló létesítése a Duna- parton Az emlékmű elkészült. Az 

avatóünnepség megtörtént. 



14/2020.(IV.07.) 

PM 

Lakossági inert hulladék elhelyezése A képviselő- testület 

döntésének megfelelően 

zajlik. 

17/2020.(IV.07.) 

PM 

Lakáscélú önkormányzati helyi 

támogatási kérelmek elbírálása - 2020. 

tavaszi forduló 

A döntésről az érintetteket 

értesítettük. 

20/2020.(IV.08.) 

PM 

Déli meleg étkezés biztosítása az 

iskoláskorú gyermekek számára 

Az értesítés közzétételre 

került. 

21/2020.(IV.24.) 

PM 

Döntés a 66/2020.(III.17.) KT határozat 

módosításáról 

A határozat a 

módosításokkal egységes 

szerkezetbe lett foglalva. 

22/2020.(IV.30.) 

PM 

Szekszárdi Szakképzési Centrum 

átszervezésével kapcsolatos 

véleményezés 

Az egyetértő vélemény 

megküldésre került a 

Szekszárdi Szakképzési 

Centrum részére. 

23/2020.(IV.30.) 

PM 

Döntés a temetők üzemeltető-váltásáról A temetők üzemeltetését 

2020.05.04-től az Anhur 

Kegyeleti Kft. látja el. 

36/2020.(V.19.) 

PM 

Polgármesteri Hivatali toronyóra 

javítása 
A javítás elkészült.  

38/2020.(V.19.) 

PM 

Dunaföldvár, Kossuth tér 

forgalomkorlátozása 

A forgalom korlátozását a 

Képviselő-testület 

támogatta. 

40/2020.(V.19.) 

PM 

Tájékoztatás 2 fő önkormányzati 

alkalmazott munkaügyében 

A tájékoztatást a 

Képviselő-testület 

tudomásul vette. 

42/2020.(VI.03.) 

PM 

Településfásítási Program A pályázaton nem 

nyertünk. 

43/2020.(VI.03.) 

PM 

Vásár lebonyolításában résztvevő 

személyek díjazása 

A díjazás emelését a 

Képviselő-testület 

támogatta. 

44/2020.(VI.11.) 

PM 

Gyermekétkeztetés és nyári felügyelet 

biztosítása 

A gyermekétkeztetés és a 

nyári felügyelet 

zökkenőmentesen lezajlott. 

45/2020.(VI.11.) 

PM 

Dunaföldvár 5003/60. hrsz-ú ingatlan 

vételi ügye 

Az adásvételi szerződés 

megkötésre került. 

68/2020.(VII.07.) Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság, 

a Dunaföldvári Rendőrőrs 2019. évi 

munkájáról, tevékenységéről 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület 

megismerte és elfogadta. 

69/2020.(VII.07.) Beszámoló a Polgárőrség 2019. évi 

munkájáról, tevékenységéről 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület 

megismerte és elfogadta. 

70/2020.(VII.07.) Beszámoló a Kalocsai Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság és a 

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2019. évi munkájáról 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület 

megismerte és elfogadta. 

71/2020.(VII.07.) A Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. beszámolója 2019. 

évi munkájáról 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület 

megismerte és elfogadta. 



72/2020.(VII.07.) Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

Szakmai Programjának és egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása 

A Szakmai Program 

tartalmát, valamint az 

SZMSZ-t a Képviselő-

testület megismerte és 

elfogadta. 

73/2020.(VII.07.) Döntés a Dunaföldvár Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ részére új 

TEÁOR kód felvételéről 

A TEÁOR kód felvétele a 

MÁK-nál megtörtént. 

75/2020.(VII.07.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

veszélyhelyzet miatti 

többletköltségekről beszámoló 

A beszámolót a Képviselő-

testület megismerte, 

tudomásul vette és 

elfogadta. 

76/2020.(VII.07.) 2020. évi költségvetési rendeletet 2. 

számú módosítását érintő döntés 

meghozatala 

A rendelet módosítása a 

határozat tartalmával 

megfelelően, módosításra 

került. 

77/2020.(VII.07.) Kiemelt dologi kiadások 

felhasználásáról tájékoztatás 

A tájékoztatót a Képviselő-

testület megismerte, 

tudomásul vette és 

elfogadta. 

78/2020.(VII.07.) Veszélyhelyzet idején nyújtott 

kiemelkedő munkavégzésért jutalom 

megállapítása 

A jutalmat cafetéria és 

pénzbeli formában 

állapította meg a dolgozók 

részére, mely kifizetésre 

került. 

79/2020.(VII.07.) Ajánlatkérés az Önkormányzat 

számlavezetési feladatainak 2021. 

január 1-től történő ellátására 

A beérkezett ajánlatok 

alapján a feladatot 2010-

től a Takarékbank Zrt. látja 

el. 
142/2020.(IX.22.) Számlavezetésre beérkezett banki 

ajánlatok elbírálása 

80/2020.(VII.07.) Javaslat a felajánlott képviselői 

tiszteletdíjak felhasználására 

A civil szervezetek 

értesítése megtörtént, a 

megállapodások 

megkötésre kerültek. 

84/2020.(VII.07.) Fehér Sándor és Fehér Sándorné 

ingatlan felajánlása (Dunaföldvár 3933 

hrsz.) 

A felajánlott ingatlant a 

Képviselő-testület nem 

vásárolta meg. 

85/2020.(VII.07.) Schiefer József ingatlan felajánlása 

(Dunaföldvári 1553/2. hrsz.) 

A felajánlott ingatlant a 

Képviselő-testület 

elfogadta. 

86/2020.(VII.07.) Pályázat kiírása a háziorvosi álláshely 

betöltésére 

A Képviselő-testület úgy 

döntött, nem ír ki 

pályázatot. az ellátás 

helyettesítés formájában 

továbbra is biztosított. 

87/2020.(VII.07.) Döntés civil szervezetek támogatási 

kérelmeiről – Magyar László 

Tudományos Egyesület 

A Képviselő-testület 

100.000 Ft-ot biztosított az 

Egyesület részére. 



89/2020.(VII.07.) Döntés civil szervezetek támogatási 

kérelmeiről – Dunaföldvári 

Hagyományőrző Roma Egyesület 

A Képviselő-testület az 

egyesület kérelmét 

elutasította. 

90/2020.(VII.07.) Döntés civil szervezetek támogatási 

kérelmeiről – „Aztakeservit” Értékőr 

Egyesület 

A Képviselő-testület 

500.000 Ft-ot biztosított az 

Egyesület részére. 

91/2020.(VII.07.) Döntés civil szervezetek támogatási 

kérelmeiről – Jegyző felkérése rendelet 

módosítására 

A 2020. évi költségvetési 

rendelet módosítása a 

határozatoknak 

megfelelően megtörtént. 

94/2020.(VII.07.) A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár 

és piac működésének rendjéről szóló 

5/2020. (I.28.) KT határozat módosítása 

A Szabályzat módosítása a 

határozatnak megfelelően 

megtörtént. 

97/2020.(VII.07.) EL-DENT 96 Kft. bejelentése 

helyettesítő fogorvos személyében 

történő változásról 

A személyi változást a 

Képviselő-testület 

tudomásul vette. 

100/2020.(VIII.10.) A Dunaföldvári Művelődési Központ és 

Könyvtár alapító okiratának módosítása 

Az Alapító Okirat 

módosítása megtörtént. 

102/2020.(VIII.10.) Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának 

módosítása 

A Társulási Megállapodás 

módosítását a Képviselő-

testület elfogadta. 

104/2020.(VIII.10.) Vásár lebonyolításában résztvevő 

személyek díjazása 

A 76/2012.(IV.03.) KT 

határozat módosításra 

került. 

105/2020.(VIII.10.) Dunaföldvár – Bölcske – Madocsa – 

Paks Települések – Madocsai 

Agglomeráció –

Szennyvízelvezetésének és 

Szennyvízkezelésének Fejlesztő 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa 2020.08.04. napi ülésén hozott 

döntések elfogadása/megismerése 

A Társulási Tanács 

döntését a Képviselő-

testület elfogadta. 

108/2020.(VIII.10.) Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. üzletrészének 

értékesítése 

Az értékesítéshez a 

Képviselő-testület nem 

járult hozzá. 

109/2020.(VIII.10.) Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjének 

béremelése 

A béremelést és a 

költségtérítés emelését a 

Képviselő-testület 

támogatta. 

110/2020.(VIII.10.) Szúnyoggyérítésre szánt keret 

megállapítása 

A keret átcsoportosítása 

megtörtént. 

 


