ELŐTERJESZTÉS
2020. június 3-ai döntéshozatalra
Tárgy:
WIFI4EU Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára
Előadó:
Horváth Zsolt
Az előterjesztést készítette:
Kovács Anikó közbeszerzési referens
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Ügyiratszám:
DFV/1703/2020

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson a
polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben,
könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban.
A WiFi4EU kezdeményezés keretében a települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhatnak. Az
utalványokat wifi-berendezések telepítésére használhatják olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll
rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.

A WiFi4EU kezdeményezést az uniós tagállamok, valamint az EGT-országok
közül Norvégia és Izland közintézményei vehetik igénybe. A kezdeményezésben
csak települések (vagy azokkal egyenértékű helyi önkormányzatok) vagy
települések által létrehozott társulások vehetnek részt.
A pályázati felhívás közzétételének várható időpontja 2020. június 3. napja 13:00 óra.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. június 4. napja 17:00 óra.

D u n a f ö l d v á r, 2020. június 3.
Horváth Zsolt s.k.
polgármester

Határozati javaslat
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, hogy
1. WIFI4EU Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára pályázatot nyújt be
2. A polgármester jogosult a támogatási kérelem aláírására és benyújtására, a pályázat
megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Horváth Zsolt polgármester

ELŐTERJESZTÉS
2020. június 3-ai döntéshozatalra
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Előadó:
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Településfásítási Program
Horváth Zsolt polgármester
Kovács Anikó közbeszerzési referens
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
DFV/1704/2020

Az Agrárminisztérium az ország erdősültsége és a fával borított területek növelése érdekében
indította el az Országfásítási Programot. Ennek egyik eleme az ingyenes Településfásítási
Program, amelyben 2020. június 15-től kezdődően a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú
települések vehetnek részt. A települések 19 fafajból válogatva 10-30 fát igényelhetnek, az
ültetéseket pedig közösségi program keretében ősszel, illetve jövő tavasszal szervezhetik.
A Településfásítási Program keretében 12 ezer, belterületen elültethető fát igényelhetnek a 10
ezer fő alatti települések önkormányzatai, intézményei, egyházi és civil szervezetei. A fával
borított területek növelése, a települések zöldítése mellett az is fontos, hogy a fák elültetése,
gondozása erősítse a helyi közösségeket. A cél elsősorban a közterületek, valamint az óvodaés iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása.
A programban való részvétel ingyenes. A fák konténeresek vagy földlabdásak, 10-14
centiméter törzskörméretűek. A szakszerű ültetés érdekében minden fához biztosítunk támasztó
karót, takarómulcsot és védőrácsot. Az igénylőnek kell gondoskodnia az ültetés előtt a fák
átmeneti tárolásáról és öntözéséről, a fák elültetéséről egy előre bejelentett időpontban, továbbá
vállalnia kell a fák legalább 5 éves fenntartását is.
Az igénylés 2020. június 15-én 10 órától és a készlet erejéig, de legkésőbb július 31-ig tart.
Dunaföldvár, 2020. június 3.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött, hogy
1. Településfásítási Programban támogatási kérelmet nyújt be, melyet az
Agrárminisztérium hirdettet meg a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Cselekvési Terve
alapján a VP-20.2-16 „A magyar nemzeti hálózat működését szolgáló technikai
segítségnyújtás” projekt terhére.
Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Program
keretében vállalja:





a fák tárolását, öntözését az ültetésig,
a fák elültetését egy előre bejelentett időpontban, lehetőleg közösségi esemény
keretében,
a fák legalább 5 éves fenntartását.

Ezenkívül az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy
 a fák ültetése kizárólag olyan belterületi ingatlanon történhet, ami
kizárólagos önkormányzati tulajdonú közterület, vagy lakossági közszolgáltatást
ellátó intézményi ingatlan (utca, tér, park, parkoló, óvoda, iskola, egészségügyi
intézmény, szociális intézmény, temető stb.),
 egy településen maximum 5 különböző ültetési helyszín lehetséges.
2. A polgármester jogosult a támogatási kérelem aláírására és benyújtására, a pályázat
megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31 a benyújtásra és folyamatos
Horváth Zsolt polgármester

Előterjesztés a
2020. június 3-ai döntéshozatalra
Tárgy: Vásár lebonyolításában résztvevő személyek díjazása
Előadó:
Horváth Zsolt polgármester
Az előterjesztést készítette:
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Ügyiratszám:
DFV//2020.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2012. (IV.03.) KT. határozattal
döntött az országos állat-és kirakodóvásár területén végzendő díjbeszedői, rendvédelmi és polgárőri
feladatok ellátásának módjáról és díjázás mértékéről.
Az 5/2020. (I.28.) KT. határozat meghatározza a 2020. évben az országos állat-és kirakodóvásár
megtartásának időpontját.
A veszélyhelyzetre tekintettel az idei évben először 2020. június 21. napján megtartásra kerül az
országos állat-és kirakodóvásár.
A bérekben bekövetkezett emelkedésre tekintettel szükségessé vált a megbízási díjak felülvizsgálta.
Az elmaradt vásárokra tekintettel a megbízási díj emelkedésével járó többletköltségek fedezete
biztosított a 2020. évi költségvetésben.
Határozati javaslat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe
vételével úgy döntött, hogy a 76/2012. (IV.03.) KT. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. „2. A díjbeszedést végző legfeljebb 12 fő megbízottat 25 300.-forint megbízási díj illeti meg.
3. Az adminisztratív, a polgárőri, a rendvédelmi és a biztonsági feladatok ellátásáért a
megbízottat 19 000.- forint megbízási díj illeti meg. A feladatok ellátására legfeljebb 25 fő
bízható meg.
4. A vásáron és a piacon 5 fő az illemhely működtetését a megbízott 14 100. forint megbízási
díj illeti meg. „
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Horváth Zsolt polgármester

