
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: 113/2021.(VI.14.) PM határozat módosítása – Dunaföldvár Kanacsi út felmérési 

tervinek elkészítése és pályázat benyújtása 

 

22/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a 113/2021.(VI.14.) PM határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„3. A fejlesztés helyszíne: Dunaföldvár, 0357 hrsz. 0387 hrsz. és 0317/3 hrsz. „ 

 

2. a 113/2021.(VI.14.) PM határozat további pontjai változatlanul hatályban maradnak.  

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Közreműködő szervezet 

2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására 

 

23/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be az Agrárminisztérium 

részéről meghirdetett 2021. évi Zártkerti Program keretében a települések zártkerti 

földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér 

megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására (pályázat kódja: ZP-1-2021). 

2. a tervezett beruházás célja: Dunaföldváron a diósi zártkertek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés 

3. A fejlesztés helyszínei:  

7020 Dunaföldvár, 6308 hrsz, 6504/3 hrsz (út felújítás),  

7020 Dunaföldvár, 130/2 hrsz. (vadkerítés létesítés). 

4. tudomásul veszi, hogy a támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő 

támogatás, 100 %-os támogatási intenzitással. 

5. a polgármester jogosult a támogatási kérelem aláírására és benyújtására, a pályázat 

megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. 

augusztus 2-án 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat benyújtására 

2021. augusztus 9-én 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével - 

2021. augusztus 15-én 23 óra 59 percig van lehetőség.  

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátása 

 

24/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. 2021. augusztus 31. napjával dr. Stingli Erzsébet gyermekorvossal – kérelmére - a 

Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátása tárgyában 2018. július 25. 

napján megkötött, egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó megbízási 

szerződést megszünteti, valamint  

2. tudomásul veszi, hogy az I. és II. számú házi gyermekorvosi szolgálat esetében a 

helyettesítést, valamint az iskola-egészségügyi ellátásban történő helyettesítést dr. 

Stingli Erzsébet gyermekorvos és dr. Jancsó Erzsébet gyermekorvos (aki a körzet eseti 

helyettesítésében vett részt) sem vállalta. 

3. megbízza a Gimnázium és Szakiskola tekintetében az iskola-egészségügyi tevékenység 

helyettesítésével 2021. szeptember 01. napjától dr. Gregó Sándort. 

4. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, a szükséges 

nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül:  

1. dr. Stingli Erzsébet gyermekorvos 

2. dr. Gregó Sándor 

3. NEAK 

4. Adó és Pénzügyi Iroda 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 13.00-kor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A Napsugár Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

25/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Napsugár Idősek Otthonának 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint: 

 

1. a 15/2021. (II.11.) PM határozottal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 17. oldala 

a következő szövegrésszel egészül ki: 

 

Portás 

 

Az intézmény vezetője nevezi ki és közvetlen felettese. 

 

Feladatai: 

 Az intézménybe érkező látogatókat, partnereket felvilágosítja, útbaigazítja 

 A SARS-CoV-2 vírus okozta világjárvány ideje alatt ellenőrzi az intézménybe belépő látogatók 

védettségi igazolványát 

 A porta naplóba rögzíti a látogatók illetve a bentlakók távozását, érkezését 

 A lakók védelme, valamint a vagyonvédelem szempontjából gondoskodik, hogy az intézmény 

bejárata nem maradhat nyitott állapotban őrizetlenül, gondoskodik a kapuk zárásáról 

 Minden szokatlan eseményt időpont megjelölésével bejegyez a portanaplóban 

 Rendkívüli helyzet esetén az intézményvezetőtől kérhet segítséget. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. oldala „A munkaidő, pihenőidő, szabadság, a 

helyettesítés rendje” a következő szövegrésszel egészül ki: 

 

 n) portás  napi 4 óra változó munkarend 

 

3. a szervezeti ábra helyébe a határozat melléklete lép. 

4.  felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy szervezeti és működési szabályzatot a 1.-3. pontok 

szerint egységes szerkezetbe foglalja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester és Jenei Judit Enikő igazgató 

Erről értesül: Napsugár Idősek Otthona 

 

k. m. f. 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

krízistervének elfogadása 

 

26/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ által biztosított házi 

segítségnyújtás vonatkozásában készített krízistervet jóváhagyja. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül:  

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: 17/2021.(VI.29.) KT határozat módosítása - Döntés keretmegállapodás keretében 

konzultáció lefolytatásáról 

 

27/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 17/2021. (VI.29.) KT határozatának 1. pontját az alábbiakra módosítja: 

 

„1. az alábbi mélyépítési munkák vonatkozásában megbízza a polgármestert a konzultációs 

eljárás(ok) lefolytatásával:  

a) Alsó Rév utca hordalékfogó (a műszaki tartalomban egyoldali csapadékvíz-elvezetés és 

teljes burkolatcsere szerepel) 

b) Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 

c) Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 

d) Vágóhíd utca felújítása (ÖMV kúttól a Magdolna utcáig, Temető parkoló) 

e) Belső Bölcske utca, Alsó Bölcske utca 2-50. szám közötti szakasz járda felújítás 

f) Várdomb utca komplex felújítása (ivóvíz rekonstrukció, erős- és gyengeáramú hálózat 

átépítése földkábelesre, közterületi burkolatok átépítése faltól-falig) A Várdomb utca 

komplex felújítására a 2022. évben kerül sor. „ 

 

2. a 17/2021. (VI.29.) KT határozat további pontjai változatlanul hatályban maradnak.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utcában 0,4 KV-os hálózat, vasoszlop illetve „A” 

oszlop kiváltása 

 

28/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.6. pontjában, valamint a 91/2021.(V.17.) PM 

határozat 8. g) alpontjában meghatározott előirányzathoz további 8.000.000 Ft fedezetet 

biztosít a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

2. felhatalmazza  

a. a polgármestert a beruházás megvalósításával, az ahhoz szükséges 

nyilatkozatok, jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

b. a 1. pontban meghatározottak alapján a 2021. évi költségvetés módosításának 

soron következő képviselő-testületi ülésre való előterjesztésére azzal, hogy a 

beruházáshoz szükséges teljes önerő a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.6 

pontjában szerepeljen. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

  



 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2020/2- partnerségi 

egyeztetés lezárása 

 

29/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Dunaföldvár Város helyi építési 

szabályzatáról szóló 20/2018. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán  

1. a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket megismerte és a partnerségi 

egyeztetést lezárja, 

2. a helyi építési szabályzat módosító anyagát megküldi az állami főépítész részére záró 

szakmai vélemény kiadása céljából. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül:  

1. Városfejlesztési és műszaki irodavezető 

2. Állami főépítész 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Majsai Józsefné ingatlan felajánlása 

 

30/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. Majsai Józsefné tulajdonát képező dunaföldvári 6 hrsz.-ú ingatlanból közterület 

szélesítés céljából kb. 50 m2 terület térítésmentes átadását elfogadja. 

2. biztosítja az ügylet során felmerülő költségeket, kb. 150.000,- Ft-ot a város 2021. évi 

költségvetésének dologi kiadás terhére. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés az Aztakeservit Dunaföldvár Értékőr Egyesület (7020, Dunaföldvár, 

Templom u. 68.) egyedi támogatási kérelméről 

 

31/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 az Aztakeservit Dunaföldvár Értékőr Egyesületet (7020, Dunaföldvár, Templom u. 68., 

a továbbiakban: Egyesület) bruttó 100.000,- Ft-tal támogatja a város 2021. évi 

költségvetésének általános tartalék keret terhére,  

 a támogatási összeget üzemanyag felhasználására költheti el, 

 a támogatási összeg vissza nem térítendő, de felhasználásáról 2022. január 31-ig az 

Egyesület köteles elszámolni. 

 felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  civil szervezet értesítésére 2021.07.31. 
Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2593-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. július 27-én (kedden) 

13.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: 2021. évi rendezvények egészségügyi biztosítására kötött szerződés módosítása 

 

32/2021.(VII.27.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a 2021. évi rendezvények egészségügyi biztosítására vonatkozó módosított árajánlatot 

bruttó 897 970.- Ft-tal elfogadja.  

2. a polgármester jogosult a megbízási szerződés módosításának aláírására, szükséges 

nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére.                    

 

Határidő:   2021. augusztus 30. szerződéskötésre 

Felelős:   Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül:  

1. Országos Mentőszolgálat 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. polgármesteri referens 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. július 27. 

A kivonat hiteléül: 

 


