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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 15.§ (2) bekezdés d) pontja szerint 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. 

Az SzMSz 3. melléklete tartalmazza az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és 

Sport Bizottságra, valamint az Ügyrendi – Környezetvédelmi és Jogi bizottságra átruházott feladat- és 

hatásköröket. 

I. A Képviselő-testület által az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és 

Sport Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörökben hozott 2020. évi döntések az 

alábbiak voltak: 

 

1) Döntés a Képviselő-testület által a civil és társadalmi szervezetek támogatására 

meghatározott pénzügyi keret felosztásáról: 

34/2020. (III. 02.) Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport 

Bizottsági határozat alapján a rendelkezésre álló 45.000.000 Ft-os keret felosztásra került. 

 

2) Külön megállapodás alapján kettő pécsi egyetemi önkormányzati férőhely 

tanévenkénti odaítélése nappali tagozaton tanuló dunaföldvári hallgatók részére: 

47/2020. (VIII. 03.) Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport 

Bizottsági határozattal megtörtént. 

 

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok 

elbírálása: 

80/2020. (XI.24.) PM határozattal megtörtént. 24 hallgató kap 10 hónapon keresztül havi 

10.000 Ft támogatást.  

 

4) Döntés lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról: 

Ebben a témában nem született döntés-kérelem hiányában. 

 

5) Döntés a lakásigénylési pályázatokról: 

Ebben a témában nem született döntés-kérelem hiányában. 



6) Döntés letelepedési támogatás nyújtásáról: 

45/2020. (VI.22.) Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport 

Bizottsági Határozat: 5 család részére nyújtott vissza nem térítendő letelepedési 

támogatást.  

 

II. A Képviselő-testület által az Ügyrendi- Környezetvédelmi és Jogi Bizottságra átruházott 

feladat- és hatáskörökben hozott 2020. évi döntések az alábbiak voltak: 

 

1. Vagyon-nyilatkozattételi eljárással kapcsolatos feladatok:  

Az önkormányzati képviselők 2020. évben mind a két alkalommal (választást követően is) 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget tettek. 

 

2. Az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 

tagja összeférhetetlenségével, és méltatlanságával kapcsolatos feladatok: 

Összeférhetetlenségi, illetve méltatlansági eljárásra 2020. évben nem került sor. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2020. november 25. 

 

 

        Horváth Zsolt 

        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 úgy döntött, hogy  

1. az Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint  

2. az Ügyrendi- Környezetvédelmi és Jogi Bizottság 2020. évben átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 


