
Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

1/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere  

 

1.) A 66/2020.(III.17.) KT határozat 1./ pont második bekezdését az alábbiak szerint 

módosítom a képviselők véleményét figyelembe véve: 

 

„A tartalék-keret emelésének forrása: a civil keretből (az éves támogatás megállapodás szerinti 

összegének csak a fél éves időarányos része kerülhet kifizetésre 06.30-ig. Ez alól kivételt képez 

a Polgárőrséggel, a Rendőrséggel, az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálattal, a Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezetével és a Horgászegyesülettel kötött 

támogatási megállapodások) 20 millió Forint, és 2,3 millió Forint az intézményi (Dunaföldvári 

Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Dunaföldvári Művelődési Központ és 

Könyvtár) dologi keretek csökkentéséből. 

A források visszacsoportosítása az önkormányzat stabilitását figyelembe véve lehetőség szerint 

a veszélyhelyzet elmúlását követő 30 napon belül megtörténik.” 

 

A határozattal egyebekben egyetértek. 

 

2.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. március 17. napján 

hozott 67/2020.(III.17.) KT határozatot jóváhagyom. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

2/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy a 16/2019.(I.29.), 59/2019.(IV.16.), 

45/2019.(III.05.), 49/2019.(III.05.), 65/2019.(IV.16.), 74/2019.(IV.16.), 181/2019.(XI.26.), 

42/2020.(III.10.), 86/2019.(V.21.), 157/2019.(X.01.), 188/2019.(XI.26.), 88/2019.(V.21.), 

112/2019.(VI.25.), 89/2019.(V.21.), 90/2019.(V.21.), 131/2019.(VIII.13.), 

132/2019.(VIII.13.), 95/2019.(V.21.), 96/2019.(V.21.), 97/2019.(V.21.), 113/2019.(VI.25.), 

133/2019.(VIII.13.), 116/2019.(VI.25.), 117/2019.(VI.25.), 118/2019.(VI.25.), 

119/2019.(VI.25.), 121/2019.(VI.25.), 122/2019.(VI.25.), 124/2019.(VI.25.), 

125/2019.(VI.25.), 128/2019.(VIII.13.), 129/2019.(VIII.13.), 130/2019.(VIII.13.), 

134/2019.(VIII.13.), 135/2019.(VIII.13.), 136/2019.(VIII.13.), 137/2019.(IX.25.), 

138/2019.(IX.25.), 139/2019.(IX.25.), 141/2019.(IX.25.), 142/2019.(IX.25.), 

143/2019.(IX.25.), 144/2019.(IX.25.), 145/2019.(IX.25.), 146/2019.(IX.25.), 

147/2019.(IX.25.), 148/2019.(X.01.), 149/2019.(X.01.), 150/2019.(X.01.), 151/2019.(X.01.), 

152/2019.(X.01.), 153/2019.(X.01.), 154/2019.(X.01.), 156/2019.(X.01.), 158/2019.(X.01.), 

160/2019.(X.01.), 162/2019.(X.01.), 163/2019.(X.01.), 165/2019.(X.22.), 166/2019.(X.22.), 

167/2019.(X.22.), 168/2019.(X.22.), 169/2019.(X.22.), 170/2019.(X.22.), 171/2019.(X.22.), 

172/2019.(XI.26.), 173/2019.(XI.26.), 176/2019.(XI.26.), 177/2019.(XI.26.), 

178/2019.(XI.26.), 179/2019.(XI.26.), 180/2019.(XI.26.), 182/2019.(XI.26.), 

183/2019.(XI.26.), 200/2019.(XII.16.), 184/2019.(XI.26.), 185/2019.(XI.26.), 

186/2019.(XI.26.), 189/2019.(XI.26.), 190/2019.(XI.26.), 191/2019.(XI.26.), 

192/2019.(XI.26.), 193/2019.(XI.26.), 194/2019.(XI.26.), 196/2019.(XI.26.), 

197/2019.(XI.26.), 198/2019.(XI.26.), 199/2019.(XII.16.), 202/2019.(XII.16.), 

203/2019.(XII.16.), 204/2019.(XII.16.), 207/2019.(XII.16.), 208/2019.(XII.16.), 

209/2019.(XII.16.), 210/2019.(XII.16.), 211/2019.(XII.16.), 212/2019.(XII.16.), 

213/2019.(XII.16.), 214/2019.(XII.16.), 215/2019.(XII.16.) és a 221/2019.(XII.16.) 

határozatokról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

 

k. m. f. 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

3/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy  

1. a 2020. évi maradvány-kimutatást a Kincstárhoz 2020. március 19-én benyújtott 2019. 

évi költségvetési beszámoló alapján elfogadja. 

2. határozat 1. mellékletét képező javaslatok alapján 200 643 932.-Ft tartalék képzésével 

253 950 000.- Ft összegű 2020. évi beruházás megvalósításáról dönt. 

3. a 2. pontban meghatározott beruházásokkal összefüggő beszerzések lefolytatása, 

szerződések megkötése, jognyilatkozatok megtétele szükséges. 

4. felhatalmazza a jegyzőt a 1-3. pontok figyelembe vételével a 2020. évi költségvetés 

módosításának előkészítésével. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

4/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy az államháztartáson kívüli források 

átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról szóló 

29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletre hivatkozva bruttó 3.000.000 Ft visszatérítendő 

fejlesztési célú támogatásban részesíti a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesületet (képviseli: 

Kiss Lajos Csaba elnök) mely összeg az ingatlan felújítási munkáira fordítható. 

 

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. 

 

A támogatás visszafizetési határideje: 2021.03.31. 

 

A bruttó 3.000.00 Ft visszatérítendő támogatás fedezete a Solt külterület 0252/5 helyrajzi szám 

alatt található horgásztanya épülete, melyre jelzálogjog kerül bejegyezésre a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által vezetett ingatlan-nyilvántartásba. 

 

Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés költsége Dunaföldvár Város Önkormányzatát 

terheli. 

 

2./ Az 1./ pontban felsorolt összegeket Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2020. évi költségvetés civil tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

3./ A jelzálogjog törlés költségeit a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesületet viseli. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

 

k. m. f. 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

5/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Dunaföldvári Egyesülete részére 6.000.000 Forint biztosít az önkormányzat 2020. évi általános 

tartalékkerete terhére. 

 

A műszakilag indokolt felújítási munkákat a fent megállapított összeg erejéig (egyeztetve 

Máltai Szeretetszolgálattal), Dunaföldvár Város Önkormányzata végezteti el és fizeti ki. 

 

A szükséges felújítás műszaki tartalmáról egyeztetni kell a Máltai Szeretetszolgálat 

szakemberével. 

 

2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

szükséges intézkedések megtételére és a jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

6/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a képviselők véleményének figyelembevételével 

és egyetértésével, hogy dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester részére a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján 3 havi tiszteletdíjának 

megfelelő jutalmat állapít meg az önkormányzat 2020. évi bérkeret terhére. 

 

Határidő: 2020.04.30. 

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 07. 

 

 

         Horváth Zsolt 

          polgármester 

 

Törvényességi szempontból jóváhagyta: 

 

Dunaföldvár, 2020. április 07. 

 

 

 

        dr. Boldoczki Krisztina 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dunaföldvár Város Alpolgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Alpolgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – a polgármester érintettsége miatt az alábbi 

döntést hozta: 

 

1/2020.(IV.07.) ALPM 

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Alpolgármestere úgy döntött a képviselők véleményének 

figyelembevételével és egyetértésével, hogy  

1. Horváth Zsolt polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján 5 havi illetményének megfelelő 

jutalmat állapít meg az általa elvégett munkára, illetve a veszélyhelyzetre való 

többletfeladatokra tekintettel. 

2. Felhatalmazza a jegyzőt az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

4/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére az 1. pont 

figyelembevételével. 

 

 

Határidő: 2020.04.30. 

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 07. 

 

 

        dr. Süveges Árpád Róbertné 

         alpolgármester 

 

Törvényességi szempontból jóváhagyta: 

 

Dunaföldvár, 2020. április 07. 

 

 

 

        dr. Boldoczki Krisztina 

          jegyző 

 

 

 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

7/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy  

1. 2020. június 1. – 2025. május 31. között Jung Katalint (szül. név: Jung Katalin, szül.: 

Dunaföldvár, 1965.05.26., an.: Kovács Gizella, lakcím: 7020 Dunaföldvár, Pentelei út 117.) 

bízza meg a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

Intézményvezetői (magasabb vezető) feladatok ellátásával.  

2. az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvények 

a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján állapítja meg.  

 

Határidő: Vezetőt érintő változások átvezetése a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartáson: 2020.04.29. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

8/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján elkészített 2019. évről 

szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 

Határidő: A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2020.05.31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

9/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy a Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

  

Határidő: A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2020.05.31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

10/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 

2020. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Viczai János ügyvezetőt, 

hogy a veszélyhelyzet elmúlását követő 30 napon belül a Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. 2020. évi üzleti tervét dolgozza át és terjessze elő a Képviselő-testület 

soron következő ülésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

11/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy 2020. 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 Kuti Valériát 

o Beszédes József-díjra javasolja id. Lajkó Ferencet, 

o Sipos Márton-díjra javasolja a Dunatúra-Dunaföldvári Túrázók 

Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesületét 

o Tolna Megye Közszolgálatáért Díjra javasolja Lajkó Andor köztisztviselőt. 

 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

12/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy  

1. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár a 2020. évi Munkatervét és 

Szolgáltatási Tervét elfogadja. 

2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a veszélyhelyzet elmúlását követő 30 napon belül 

dolgozza át Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár a 2020. évi Munkatervét és 

Szolgáltatási Tervét és terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére. 

3. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 

a 2. számú melléklet szerinti tartalom szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

13/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy állítani kíván országzászlót a 

Dunaföldvár, Hősök terén. 

 

Az emlékmű fagyálló mészkőből készül, beton talapzattal, mészkő burkolattal, maximum 6 

méter magasságban.  A talapzat C16-os betonból készül, melyre csiszolt fényes felületű mészkő 

burkolat kerül 2,5 cm vastagságban, a hármas halom durván megmunkált mészkőtömb, a 

korona illetve a kettős kereszt szintén csiszolt mészkő.  

Az emlékműre a Képviselő- testület által elfogadott alábbi felirat kerül: „Hiszek egy Istenben, 

hiszek egy hazában; Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Ámen.”. 

 

2./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: a szerződés megkötésére április 30. 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

14/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - 

hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a képviselők véleményének 

figyelembevételével, hogy a dunaföldvári lakossági inert hulladék beszállításának ügyében 
további egyeztetés céljából felkeresi az az SPR TERRA 2006 Kft. és az UNIKORN ÉPKER 

Kft. ügyvezetőjét. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

15/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy a dunaföldvári 3920 hrsz.-ú ingatlant 

érintő, Belső Kertek köze és az Alsó Bölcske utca között hosszú távon létesítendő összekötő út 

szabályozási szélességének felülvizsgálatával kapcsolatban további egyeztető tárgyalást folytat 

az ingatlan tulajdonosaival. 

 

Amennyiben a tulajdonosok úgy nyilatkozik, hogy továbbra is kéri a felülvizsgálatot, úgy: 

1. a Dunaföldvár, Belső Kertek köze és az Alsó Bölcske utca között hosszú távon 

létesítendő összekötő út szabályozási szélességének felülvizsgálata érdekében megbízza a 

B&H Régió Bt.-t (7624, Pécs, Attila u. 19.) a munka elvégzésére. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a B&H Régió Bt-vel nettó 380.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 

482.600,- Ft tervezési díjért a szerződés megkötésére. 

3. Megállapítja, hogy a tervezési díj fedezeteként a Dunaföldvár város 2020. évi 

költségvetésének tartalék kerete szolgál. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont figyelembe vételével a 2020. évi költségvetés 

módosítását terjessze elő. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: szerződéskötésre 2020.04.30. 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

16/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy a Holler UNFC egyesület részére a 

128/2018. (VIII.09.) KT határozat alapján biztosított 7.200.000 Ft visszafizetendő fejlesztési 

célú támogatás véglegesen átadott pénzeszközzé nyilvánítására irányuló kérelmét nem 

támogatja.  

A 128/2018. (VIII.09.) számú KT határozatot hatályában fenntartja azzal a módosítással, hogy 

a visszafizetés végső határidejét 2020.12.31. napjában határozza meg. 

 

Határidő: Holler UNFC értesítésére: 2020.04.30. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Polgármestere 

Száma: DFV/1298-1/2020. 

A döntéshozás időpontja: 2020. április 07. 14.00 

 

K I V O N A T 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere - a 

képviselők véleményének figyelembevételével – az alábbi döntést hozta: 

 

17/2020.(IV.07.) PM  

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a 

képviselők véleményének figyelembevételével, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (4) bekezdése alapján visszavonja az Oktatási-, 

Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és  Sport Bizottságra átruházott SZMSZ 3. 

melléklet 3.5 pontjában részletezett hatáskör gyakorlását, és Balogh Zsigmond Zsoltné 7020 

Dunaföldvár Pentelei út 133. szám alatti ingatlan tulajdonosa (2800 Tatabánya, Környei út 17. 

szám alatti lakos) lakáscélú önkormányzati helyi támogatás iránti kérelmét mérlegelés alapján, 

döntési jogkörében eljárva elutasítja.  

 

Határidő: 2020. április 30. értesítésre 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Zsolt sk.                                           dr. Boldoczki Krisztina sk. 

             polgármester                                                                jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2020. április 08. 

A kivonat hiteléül: 

 


