
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. június 29-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/308-4/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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, 2021. június 16. 

 

 

 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 lejárt határidejű határozatok szóló 

tájékoztatást az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

  



MELLÉKLET a …/2021.(VI.29.) KT határozathoz 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Az önkormányzat 2021. évi 

költségvetési rendelet-tervezetének I. 

fordulós tárgyalása   

6/2021.(II.11.) 

PM határozat A módosítások átvezetésre 

kerültek. A költségvetési 

rendelet 2/2021.(III.12.) 

számon megalkotásra került. 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 

2021. évi költségvetési rendelet 

tervezetének benyújtása II. forduló 

2/2021.(III.16.) 

önkormányzati 

rendelet 

Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának veszélyhelyzet 

miatti többletköltségei 

8/2021.(II.11.) 

PM határozat 
A beszámoló tartalma 

megismerése került. 

A személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, 

az intézményi térítési díjakról szóló 

10/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása/rendeletalkotás/ 

indokolás 

1/2021.(II.16.) 

önkormányzati 

rendelet A rendelet módosítása 

megtörtént. 

Bérleti díjkedvezményt nyújtó 

65/2020.(XI.24.) PM döntés 3. 

pontjának felülvizsgálata 

9/2021.(II.11.) 

PM határozat 
A felülvizsgálat megtörtént, a 

határozat módosításra került. 

A polgármester 2021. évi 

szabadságának megállapítása 

1/2021.(II.11.) 

ALPM határozat 

A szabadságterv 

tudomásulvételre került. 

A polgármester 2021. évi 

illetményének, költségtérítésének 

megállapítása 

2/2021.(II.11.) 

ALPM határozat 
Az illetmény és a költségtérítés 

megállapításra került. 

Az alpolgármester 2021. évi 

tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása 

10/2021.(II.11.) 

PM határozat 
A tiszteletdíj megállapításra 

került. 

Tanácsnokok, bizottsági elnökök és 

nem képviselő bizottsági tagok 

tiszteletdíjának megállapítása 2021. 

évi tiszteletdíjának megállapítása 

11/2021.(II.11.) 

PM határozat 

A tiszteletdíjak módosításra 

kerültek, melye átvezetésre 

került a 19/2020.(IX.28.) 

önkormányzati rendeletben. 
A Képviselő-testület Szervezeti- és 

Működési Szabályzatáról szóló 

19/2020.(IX.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

5/2021.(III.16.) 

önkormányzati 

rendelet 

Beszámoló a Dunaföldvári 

Polgármesteri Hivatal, a mezőőrség 

2020. évi munkájáról 

12/2021.(II.11.) 

PM határozat 
A beszámolók tartalma 

megismerésre került. 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha nyári nyitva 

tartásának megállapítása 

13/2021.(II.11.) 

PM határozat 

A nyári nyitva tartás 

jóváhagyásra került, a 

közzététel megtörtént. 

Beszámoló a Napsugár Idősek 

Otthona 2020. évi munkájáról 

14/2021.(II.11.) 

PM határozat 

A beszámoló tartalma 

megismerésre került. 

A Napsugár Idősek Otthona Szakmai 

Programjának módosítása valamint 

15/2021.(II.11.) 

PM határozat 

A Szakmai Program és az 

SZMSZ módosítása 

jóváhagyásra került. 



Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 

Beszámoló a Dunaföldvári 

Művelődési Központ és Könyvtár, 

valamint a Tourinform Iroda 2020. 

évi munkájáról 

16/2021.(II.11.) 

PM határozat A beszámoló tartalma 

megismerésre került. 

A Dunaföldvári Beszédes József 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola felvételi 

körzethatárainak véleményezése 

(2021-2022. tanév) 

18/2021.(II.11.) 

PM határozat A Szekszárdi Tankerületi 

Központ által tett javaslat 

elfogadásra került. 

A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár 

és piac működésének rendjéről szóló 

5/2020. (I.28.) KT. határozat 

módosítása 

19/2021.(II.11.) 

PM határozat A KT határozat módosításra 

került. 

Civil szervezetek kérelme 2020. évi 

működési célú támogatás elszámolási 

határidejének meghosszabbítására 

20/2021.(II.11.) 

PM határozat 

Az elszámolási határidő 

2022.01.31-ig 

meghosszabbításra került. 

A HOLLER UNFC kérelme ingatlan 

tulajdonjogának átruházására 

21/2021.(II.11.) 

PM határozat 

A megállapodás aláírásra 

került, a földhivatali 

bejegyzésre még nem került 

sor. 

2021. évben lejáró haszonkölcsön 

szerződések felülvizsgálata 

22/2021.(II.11.) 

PM határozat 

A felülvizsgálat megtörtént, a 

határidők meghosszabbításra 

kerültek. 

Pályázat elektromos 

személygépkocsi beszerzésére 

23/2021.(II.11.) 

PM határozat 

A pályázaton nem vettünk 

részt. 

Dunaföldvár, Pentelei u. 79. szám 

alatti ingatlan helyi védelem alá 

helyezése 

25/2021.(II.11.) 

PM határozat 
Az ingatlant nem helyezték 

védelem alá. 

A Part-Oldalak Kulturális Egylet 

javaslata Dunaföldvár Város 

kommunikációjának fejlesztésére 

26/2021.(II.11.) 

PM határozat 
A fejlesztéssel járó pénzügyi 

igény bemutatásra került, 

amelynek fedezetéről a  PM. 

határozat rendelkezett. 

Megállapodás aláírásra került. 

PART-OLDALAK Kulturális Egylet 

részére támogatás nyújtása a helyi TV 

szolgáltatás fejlesztésére 

104/2021.(V.25.) 

PM határozat 

 

Tájékoztatás mélyépítési 

keretmegállapodással kapcsolatos 

közbeszerzési eljárásról 

29/2021.(II.11.) 

PM határozat 
A keretmegállapodás 

megkötésre került. 

Döntés a 2021. évi Városi 

kitüntetések adományozásáról 

30/2021.(II.11.) 

PM határozat 

2021-ben nem adományozott 

az Önkormányzat Városi 

kitüntetést. 

Tájékoztatás önkormányzati 

képviselők 2021. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

32/2021.(III.11.) 

PM határozat 
Vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségüknek a képviselők 

eleget tettek. 

Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő 

33/2021.(III.11.) 

PM határozat 
A tájékoztatás tudomásul 

vételre került. 



fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása 

2020. évi költségvetési rendelet 4. 

módosítása, indokolás 

3/2021.(III.16.) 

önkormányzati 

rendelet 

A rendelet módosítása 

megtörtént. 

Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről 34/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A tájékoztatás tudomásul 

vételre került. 

Dunaföldvári piac/vásár 

működésének egészségügyi 

járványhelyzeti szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

4/2021.(III.16.) 

önkormányzati 

rendelet 

A rendelet megalkotásra 

került. 

Intézményi önköltségszámítás 2021. 

évre 

35/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A tájékoztatás tudomásul 

vételre került. 

2021/2022-es nevelési év beíratási 

felhívásának elfogadása 

37/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A beiratkozás a felhívás szerint 

megtörtént. 
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha 2021/2022-es 

nevelési évre szóló módosított 

beíratási hirdetményének elfogadása 

60/2021.(III.22.) 

PM döntés 

2021. évi civil szervezetek számára 

fenntartott keret felosztása 

39/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A támogatási összegről az 

érintettek értesültek, a 

megállapodások megkötésre 

kerültek. 

2021. évi alapítványi kérelmek 

támogatása a civil szervezetek 

számára fenntartott keret terhére 

40/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A támogatási összegről az 

érintettek értesültek, a 

megállapodások megkötésre 

kerültek. 

Döntés a Dunaföldvári Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat odaítéléséről 

41/2021.(III.11.) 

PM határozat 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

2021. évi vásár és önkormányzati 

nagyrendezvények egészségügyi 

biztosítása 

43/2021.(III.11.) 

PM határozat 
Az OMSZ-szal a megállapodás 

megkötésre került. 

Javaslat a felajánlott képviselői 

tiszteletdíjak felhasználására 

44/2021.(III.11.) 

PM határozat 

Az érintettek értesítése 

megtörtént. 

2021. évi közbeszerzési terv 45/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A közbeszerzési terv 

elfogadásra került. 

2021. évi közbeszerzési eljárásokban 

a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése 

46/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A bizottsági tagok kijelölésre 

kerültek. 

Döntés egyedi kérelem benyújtásáról 

az önkormányzati fenntartású 

kulturális intézmények támogatására 

47/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A döntés értelmében 5 000 000 

Ft támogatást kapott az 

önkormányzat. Az 

együttműködési megállapodás 

elkészítése folyamatban. A 

támogatás az augusztus 20-ai 

rendezvény megtartására kerül 

felhasználásra. 

Beszámoló a Dunaföldvár Város 

Önkormányzat részvételével működő 

Társulások működéséről 

48/2021.(III.11.) 

PM határozat 

A beszámoló tartalma 

megismerésre és elfogadásra 

került. 



Dunaföldvár 2020. évi környezeti 

állapotának értékelése 

49/2021.(III.11.) 

PM határozat 

Az értékelés tartalma 

megismerésre és elfogadásra 

került. 

dr. Palkó Ágnes praxistámogatás 

iránti kérelme 

53/2021.(III.11.) 

PM határozat 
A kérelem támogatásra került. 

EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi 

feladat-ellátási szerződés módosítása 

– asszisztens személyében történt 

kiegészítő változás miatt 

54/2021.(III.11.) 

PM határozat A személyi változás tudomásul 

vételre került. 

2020. évi maradvány terhére 

kötelezettségvállalás 

57/2021.(III.11.) 

PM határozat 
A fedezet biztosításra került. 

Étkeztetés biztosítása 58/2021.(III.22.) 

PM döntés 

A szociálisan rászorulók 

részére az étkeztetés biztosítva 

lett. 

Bérleti díjkedvezményt nyújtó 

65/2020.(XI.24.) PM döntés 3. 

pontjának módosítása 

59/2021.(III.22.) 

PM döntés 
A PM döntés felülvizsgálatra 

került. 

Lukácsi Pálné saját halottá 

nyilvánítása 

62/2021.(III.22.) 

PM döntés 

A temetés költségeit az 

Önkormányzat magára 

vállalta. A temetés megtörtént. 

Döntés Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár részére új 

TEÁOR kód felvételéről  

63/2021.(III.25.) 

PM döntés 
Az új TEÁOR kód felvételre 

került. 

 


