
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. december 15-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/1233-5/2020. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 

világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A veszélyhelyzet hatályba lépésének napja: 2020. november 4. napja. 

 

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.”  
 

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. december 03. 

 

 

 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                  polgármester 

                

 



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

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és 

hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével a beszámolót a lejárt 

határidejű határozatokról elfogadja. 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

 

MELLÉKLET a …/2020.(XII.15.) PM határozathoz 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

111/2020.(IX.22.) 

KT 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

veszélyhelyzet miatti többletköltségei 

A beszámolót és az 

átcsoportosítást a 

Képviselő-testület 

támogatta. 

112/2020.(IX.22.) 

KT 

Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről A tájékoztatót a Képviselő-

testület elfogadta. 

113/2020.(IX.22.) 

KT 

Képviselői indítvány letelepedési 

támogatás szabályainak módosítására 

A Képviselő-testület a 

2020. október 27-ei ülésén 

módosította a 

3/2020.(I.31.) 

önkormányzati rendeletet. 

114/2020.(IX.22.) 

KT 

Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc 

Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2019/2020-as nevelési évéről 

A beszámolót a Képviselő-

testület megismerte és 

tudomásul vette. 

115/2020.(IX.22.) 

KT 

Döntés a Dunaföldvári Eszterlánc 

Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2020/2021-es munkatervének 

elfogadásáról 

A munkatervet a Képviselő-

testület megismerte és 

tudomásul vette. 

116/2020.(IX.22.) 

KT 

Beszámoló a „Gyermekeink Jövőjéért” 

Közalapítvány 2019. évi munkájáról 

A beszámolót a Képviselő-

testület megismerte és 

tudomásul vette. 

117/2020.(IX.22.) 

KT 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha Varázskert 

Bölcsőde higiéniai és biztonsági 

protokolljának elfogadása 

A protokollt a Képviselő-

testület megismerte és 

tudomásul vette. 

119/2020.(IX.22.) 

KT 

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám 

alatti óvoda és iroda épület 

villámvédelme 

A villámvédelmi hálózat 

elkészült. 

184/2018.(XI.20.) 

KT 

Tájékoztatás a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ügyében 

A Képviselő-testület a 

jelzőrendszeres házi 



40/2019.(III.05.) 

KT 

Döntés a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás bevezetéséről 

segítségnyújtást nem 

kívánja bevezetni 

Dunaföldváron. 120/2020.(IX.22.) 

KT 

Döntés a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás bevezetéséről 

121/2020.(IX.22.) 

KT 

Beszámoló a Városi Pszichológus 2019. 

évi munkájáról 

A beszámolót a Képviselő-

testület megismerte és 

tudomásul vette. 

44/2020.(III.10.) 

KT 

Döntés a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár Munkatervének 

és Szolgáltatási tervének elfogadásáról 

A járványügyi helyzetre 

tekintettel átvezetett 

módosításokkal a 

Képviselő-testület 

elfogadta a Munkatervet és 

a Szolgáltatási tervet. 

122/2020.(IX.22.) 

KT 

Döntés a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár Munkatervének 

és Szolgáltatási tervének elfogadásáról 

123/2020.(IX.22.) 

KT 

Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. 2020. év közbeni 

beszámolója 

A beszámolót a Képviselő-

testület megismerte és 

tudomásul vette. 

124/2020.(IX.22.) 

KT 

A Dunaföldvári Beszédes József 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola felvételi körzethatárainak 

véleményezése 

A Képviselő-testület 

egyetértett a Szekszárdi 

Tankerületi Központ által 

tett javaslattal. A döntést 

megküldtük a Tankerületi 

Központ részére. 

126/2020.(IX.22.) 

KT 

A Mezőföldvíz Kft. által előkészített 

2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási 

terv, illetve a 2021-2035. évi GFT 

beruházási terv elfogadása 

A terveket a Képviselő-

testület megismerte és 

elfogadta. A döntést 

megküldtük a Mezőföldvíz 

Kft. részére 

127/2020.(IX.22.) 

KT 

Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozási 

szándék – Esztergom Város és 

Pusztavám Község 

A települések 

csatlakozásosát a 

Képviselő-testület 

támogatta. 

93/2020.(VII.07.) 

KT 

Döntés közbeszerzési eljárás 

megindításáról – Dunaföldváron helyi 

közutak és járda felújítása 

A kivitelezési szerződések 

megkötésre kerültek. 

128/2020.(IX.22.) 

KT 

Döntés a „Helyi közutak, parkolók és 

járda felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

129/2020.(IX.22.) 

KT 

Döntés a „Helyi közutak, parkolók és 

járda felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

130/2020.(IX.22.) 

KT 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 

2021. 

Az ösztöndíjpályázathoz 

csatlakozott a Képviselő-

testület. A felosztás 

eredményéről az 

érintetteket értesítettük. 

80/2020.(XI.24.) 

PM 

Döntés a 2021. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjak felosztásáról 

133/2020.(IX.22.) 

KT 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

gázkazán cseréje 

A gázkazán cseréje 

megtörtént. 



134/2020.(IX.22.) 

KT 

DunApp alkalmazás beszerzése A Képviselő-testület az 

alkalmazás megvásárlását 

nem támogatta. 

136/2020.(IX.22.) 

KT 

Lakossági kérelem az Ifjúság téri 

játszótér bővítése iránt 
A játszótér bővítését a 

Képviselő-testület nem 

támogatta 
75/2020.(XI.24.) 

PM 

Lakossági kérelem az Ifjúság téri 

játszótér bővítése iránt 

138/2020.(IX.22.) 

KT 

Vadkamerák kihelyezése A szerződés megkötésre 

került, a kamerák 

kihelyezése megtörtént. 

139/2020.(IX.22.) 

KT 

Döntés civil szervezetek támogatási 

kérelmeiről 

A beérkezett kérelmeket a 

Képviselő-testület 

előirányzat hiányában nem 

támogatta. 

140/2020.(IX.22.) 

KT 

Dunaföldvár, Templom u. 32. szám 

alatti ingatlan vizesblokk felújítása 

Az Önkormányzat részéről 

arányosan a kivitelezés 

megtörtént. 

141/2020.(IX.22.) 

KT 

Felülvizsgálat Mendi Milán Márió 

zenei tanulmányának támogatása 

ügyében 

Milán tanulmányait a 

Képviselő-testület 

támogatta. 

144/2020.(X.27.) 

KT 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

dologi kiadások átcsoportosítása 

A beszámolót és az 

átcsoportosítást a 

Képviselő-testület 

támogatta. 

145/2020.(X.27.) 

KT 

Adónemek, mezőőri járulék 

felülvizsgálata 

A Képviselő-testület a 

megállapított 

adómértékeken nem kíván 

módosítani. 

146/2020.(X.27.) 

KT 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. sz. 

felülvizsgálata 

A HEP 1. számú 

felülvizsgálata megtörtént, 

melyet a Képviselő-testület 

jóváhagyott.  

147/2020.(X.27.) 

KT 

Létszámbővítés szociális étkeztetés 

feladat ellátására 

A plusz 1 fő alkalmazását 1 

évre a Képviselő-testület 

támogatta. 

148/2020.(X.27.) 

KT 

Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. javadalmazási 

szabályzata 

A szabályzatban foglaltakat 

a Képviselő-testület 

megismerte és elfogadta. 

150/2020.(X.27.) 

KT 

Javaslat a felajánlott képviselői 

tiszteletdíj felhasználására 

Az érintett civil szervezetek 

értesítése megtörtént. 

151/2020.(X.27.) 

KT 

Tankerületi Központtal kötött 

vagyonkezelési szerződés 2. számú 

módosítása 

A szerződést a Képviselő-

testület módosító javaslat 

nélkül, jóváhagyta. Az 

aláírt szerződés 

megküldésre kerül. 

167/2020.(X.27.) 

KT 

Döntés az „Év szociális munkása” díj 

adományozásáról 

A díjat 2020-ban Kuti 

Valéria kapta. 

168/2020.(X.27.) 

KT 

Döntés Mendi Milán Márió 

hangszervásárlás/eladás iránti 

kérelméről 

A hangszer eladását a 

Képviselő-testület nem 

támogatta. Az új hangszer 



vásárlását a Képviselő-

testület feltételekhez 

kötötte. A szerződés 

megkötésre került. 

48/2020.(XI.12) 

PM 

Döntés a Part-Oldalak Kulturális Egylet 

2021. évi helyi újság előállításának és 

terjesztésének finanszírozása, valamint 

előleg iránti kérelme ügyében 

A megállapodás 

megkötésre került. 

49/2020.(XI.24.) 

PM 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

behajthatatlan követelés kivezetése 

A behajthatatlan 

követelések kivezetése 

jóváhagyásra került. 

50/2020.(XI.24.) 

PM 

Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről A tájékoztatás tudomásul 

vételre került. 

51/2020.(XI.24.) 

PM 

Céltartalék emelése – COVID-19 vis 

maior keret emelése 

Az átcsoportosítás 

jóváhagyásra került. 

52/2020.(XI.24.) 

PM 

Kiemelt dologi kiadások 

felhasználásáról tájékoztatás 

A tájékoztatás tudomásul 

vételre került. 

53/2020.(XI.24.) 

PM 

Béta Audit Kft. megbízása kibővített 

tartalmú könyvvizsgálati feladatokkal 

2021. év 

A megbízási szerződés 

megkötésre került. 

54/2020.(XI.24.) 

PM 

Tájékoztatás a 2021. évi adóerő-

képesség alakulásáról 

A tájékoztatás tudomásul 

vételre került. 

55/2020.(XI.24.) 

PM 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

2021. évi folyószámla hitelkeret 

kérelme 

A folyószámlahitel felvétele 

támogatásra került. 

56/2020.(XI.24.) 

PM 

Kérelem óvodai notebook beszerzésére A kérelem támogatásra 

került. 

57/2020.(XI.24.) 

PM 

Dunaföldvári Művelődési Központ és 

Könyvtár jogszabály rendelkezésén 

kívüli kedvezmény iránti kérelme 

A jogszabályi 

rendelkezésen kívüli 

kedvezményt a Képviselő-

testület nem támogatta. 

59/2020.(XI.24.) 

PM 

Tájékoztatás kompenzálásról A támogatás folyósítása 

engedélyezésre került. 

60/2020.(XI.24.) 

PM 

Döntés a Part-Oldalak Kulturális 

Egylettel kötött televíziós 

műsorszolgáltatásra irányuló 

megállapodás meghosszabbítása 

ügyében 

A szolgáltatási szerződés 

megkötésre került. 

61/2020.(XI.24.) 

PM 

Képviselő-testület 2021. évi 

munkaterve 

A munkaterv elfogadásra 

került. 

63/2020.(XI.24.) 

PM 

Javaslattétel az önkormányzat és az 

önkormányzati intézmények 

alkalmazottainak jutalmazására 

A jutalom megállapításra 

és kiutalásra került. 

65/2020.(XI.24.) 

PM 

Bérleti díjkedvezményt nyújtó 

182/2018.(XI.20.) KT határozat 

felülvizsgálata 

A döntésről a bérlők 

tájékoztatása megtörtént. 

67/2020.(XI.24.) 

PM 

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

2021. évi belső ellenőrzési terve 

A Belső Ellenőrzési Terv 

jóváhagyásra került. 

Aláírás után megküldtük a 



Belső Ellenőrzési Csoport 

részére. 

72/2020.(XI.24.) 

PM 

A Dunaföldvári Római Katolikus 

Plébánia kérelme hulladék 

elszállításának támogatása iránt 

A döntésről a Plébánia 

értesítése megtörtént. 

73/2020.(XI.24.) 

PM 

Evangélikus Egyházközséggel 

köztemető fenntartási feladatok 

ellátására kötött Kegyeleti 

Közszolgáltatási Szerződés 

meghosszabbítása 

A szerződés aláírásra 

került. 

81/2020.(XI.30.) 

PM 

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási megállapodásának 31. számú 

módosítása 

A megállapodás 

módosítása jóváhagyásra 

került. 

 


