
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. október 26-ai ülésére 

 

Tárgy:       Beszámoló a lejárt határidejű  

       határozatok végrehajtásáról 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítették:    a Hivatal munkatársai és 

 Szabadiné Sulák Judit titkársági ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/308-5/2021. 

 

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. október 13. 

 

 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 



 

1. melléklet a ……/2021.(X.26.) KT határozathoz 

„Aztakeservit” Értékőr 

Egyesület támogatási kérelme 

ingatlan építéséhez, pályázat 

benyújtásához 

65/2021.(IV.08.) PM 

döntés 
A beruházáshoz a tulajdonosi 

hozzájárulást a Képviselő-testület 

megadta. Anyagi támogatást nem 

tudtak biztosítani az Egyesület 

részére. 

„Aztakeservit” Értékőr 

Egyesület kérelme tulajdonosi 

hozzájárulás megadása iránt 

88/2021.(V.04.) PM 

határozat 

Döntés 51/2021.(III.11.) PM 

határozat visszavonásáról 

66/2021.(IV.08.) PM 

döntés 

A határozat visszavonásra került. 

(Kossuth Lajos utcai főzőkonyha 

bővítése, átalakítása) 

Vásár lebonyolításában 

résztvevő személyek díjazása 

67/2021.(IV.08.) PM 

döntés 

A 76/2012.(IV.03.) KT határozat 

módosításra került. 

Beszámoló a Kalocsai 

Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság és a 

Dunaföldvári Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 2020. évi 

munkájáról 

69/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

Dunaföldvár Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ 

2020. évi beszámolója 

70/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

Átfogó értékelés az 

Önkormányzat 2020. évi 

gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról 

71/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

Döntés a „Dunaföldvár Város 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója – 2021” című 

dokumentum elfogadásáról 

72/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

A Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. 2021. évi 

üzleti terve 

73/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

Az üzleti terv tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

A Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár 

Munkatervének és 

Szolgáltatási Tervének 

felülvizsgálata 

74/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

  



A települési támogatásról, a 

köztemetésről, a lakáscélú 

önkormányzati helyi 

támogatásról, és a letelepedési 

támogatásról szóló 

3/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosítása/ 

indokolás- TOB/22/358-

1/2021. TMKH törvényességi 

felhívás alapján 

75/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

 

A rendelet módosítása a 

felhívásnak megfelelően 

megtörtént. 

Dunaföldvár város 

településrendezési tervének 

módosítása 2021/1- várható 

környezeti hatás 

jelentőségének eldöntése 

76/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A környezeti vizsgálat lefolytatását 

nem írta elő a Képviselő-testület. 

Dunaföldvár város 

településrendezési tervének 

módosítása 2020/2- várható 

környezeti hatás 

jelentőségének eldöntése 

77/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A környezeti vizsgálat lefolytatását 

nem írta elő a Képviselő-testület. 

Javaslat a felajánlott képviselői 

tiszteletdíjak felhasználására 

78/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

Az érintett szervezetek értesítés 

megtörtént. 

HOLLER UNFC (7020, 

Dunaföldvár, Liszt F. u. 10.) 

közművesítési költség - térítés 

iránti kérelem 

80/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

Nem biztosította a szükséges 

közművesítési díjakat. 

A Dunaföldvári 

Sporthorgászok Egyesületének 

kérelme visszafizetési határidő 

módosítására 

81/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A határidő módosítása 

jóváhagyásra került. Új határidő: 

2021.10.30. 

EL-DENT 96 Kft. 

Egészségügyi feladat ellátási 

szerződés módosítása – 

fogorvos helyettesítésében 

történő személyi változás miatt 

86/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A személyi változás ténye 

tudomásul vételre került. 

Javaslattétel a Tolna Megyei 

Önkormányzat által adható 

kitüntetésekre 

87/2021.(IV.29.) PM 

határozat 

A javaslatok megküldésre kerültek. 

Értesítést nem kaptunk az 

eredményről. 

Igazgatási szünet elrendelése 89/2021.(V.04.) PM 

határozat 

Az igazgatási szünet 

zökkenőmentesen lezajlott. 

2021. évi költségvetést érintő 

módosításokról döntéshozatal 

91/2021.(V.17.) PM 

határozat 

A módosítások átvezetésre 

kerültek. 

2020. évi belső ellenőrzési 

jelentés elfogadása 

92/2021.(V.25.) PM 

határozat 

A jelentés elfogadásra került. 

  



Beszámoló a Paksi 

Rendőrkapitányság, a 

Dunaföldvári Rendőrőrs és a 

„Dunaföldvári Polgárőrség” 

Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, 

Környezetvédelmi, Önvédelmi 

Egyesület 2020. évi 

munkájáról, tevékenységéről 

93/2021.(V.25.) PM 

határozat 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

Döntés a 2021/2022. tanévben 

az óvodában indítandó 

csoportok meghatározásáról, 

csoportlétszám maximális 

átlépésének engedélyezéséről 

köznevelési területen 

94/2021.(V.25.) PM 

határozat 

Az indítható csoportok száma 12-

ben lett meghatározva. 

Napsugár Idősek Otthona 

rehabilitációs foglalkoztatott 

jogviszonyának létrejötte 

95/2021.(V.25.) PM 

határozat 

A jogviszony 2021. július 1-jétől 

létrejött. 

Pinceveszély-elhárítási munkák 

elvégzése 2021-2022 évben 

98/2021.(V.25.) PM 

határozat 

A szerződés megkötésre került. 

EL-DENT 96 Kft. 

Egészségügyi feladat-ellátási 

szerződés módosítása – 

fogorvos személyében történő 

változás miatt 

100/2021.(V.25.) PM 

határozat 

A személyi változás tudomásul 

vételre került. 

Dunaföldvári Sárga-

Pincésgödör Egyesület kérelme 

visszafizetési határidő 

módosítása iránt 

103/2021.(V.25.) PM 

határozat 

 

A kérelem jóváhagyásra került. Új 

határidő: 2021.12.31. 

PART-OLDALAK Kulturális 

Egylet részére támogatás 

nyújtása a helyi TV szolgáltatás 

fejlesztésére 

104/2021.(V.25.) PM 

határozat 

A támogatási összeg kiutalásra 

került. 

„ÁLLJ! Elsőbbségadás 

kötelező!” közúti jelzőtábla 

kihelyezése Derecskei-

Fehérvári utca, valamint 

Kinizsi-Fehérvári utca 

kereszteződésébe 

105/2021.(V.25.) PM 

határozat 

A jelzőtáblák kihelyezésre 

kerültek. 

Erzsébet-táborokra pályázatra 

benyújtása 

106/2021.(V.27.) PM 

határozat 

A pályázat benyújtásra került és a 

táborok sikeresen lezajlottak. 

MaMMA Egészségügyi Zrt. 

kérelme 

107/2021.(V.27.) PM 

határozat 

Az Emlőszűrő Állomány 

kitelepítése támogatásra került. 



Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. 

beszámolója a 2020. évi 

munkájáról 

108/2021.(V.31.) PM 

határozat 

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. 

ügyvezetőjének munkabérének 

és költségének megállapítása 

109/2021.(V.31.) PM 

határozat 

A módosítások megtörténtek. 

2021. évi költségvetést érintő 

módosításokról döntéshozatal 

110/2021.(VI.09.) 

PM döntés 

A módosítások átvezetésre 

kerültek. 

A Dunaföldvár Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ 

kérelme felmentés iránt a 

szociális étkezés és a házi 

segítségnyújtás személyi 

feltételek biztosítása alól 

111/2021.(VI.14.) 

PM határozat 

A felmentés megadásra került. 

Nyári gyermekétkeztetés 

biztosítása 

112/2021.(VI.14.) 

PM határozat 

A nyári felügyeletben részt vevő 

gyerekek részére a napi 

háromszori étkeztetés biztosítva 

lett. 

Beszámoló a Városgazdálkodás 

2020. évi munkájáról 

3/2021.(VI.29.) KT 

határozat  

A beszámoló tartalmát a 

Képviselő-testület megismerte és 

tudomásul vette. 

A Dunaföldvári Eszterlánc 

Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

nyári nyitva tartása 

13/2021. (II.11.) PM 

határozat 

4/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

Az óvoda és a bölcsőde a 

döntésben meghatározottak szerint 

tartott nyitva a nyár folyamán. 

Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának 

veszélyhelyzet miatti kiemelt 

dologi kiadásairól tájékoztatás 

5/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

 

A tájékoztatást a Képviselő-

testület tudomásul vette. 

Tájékoztatás pénzeszköz 

lekötésről 

6/2021.(VI.29.) KT  

határozat 

A tájékoztatást a Képviselő-

testület tudomásul vette. 

Dunaföldvár város 

településrendezési tervének 

módosítása 2021/1- várható 

környezeti hatás jelentőségének 

eldöntése 

7/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 

rendelet módosítása megtörtént. 

A dunaföldvári állat-és 

kirakodóvásár és piac 

működésének rendjéről szóló 

5/2020. (I.28.) KT. határozat 

módosítása 

8/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

 

A KT határozat módosítása 

jóváhagyásra került. 

A Dunaföldvári Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

9/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

 

A Szabályzat módosításra került. 



Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 

módosítása 

11/2021.(VI.29.) KT 

határozat  

 

A döntést megküldtük az érintett 

részére. 

Javaslat a felajánlott képviselői 

tiszteletdíjak felhasználására 

12/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

 

A civil szervezetek értesítése 

megtörtént. 

Javaslat a polgármester 

jutalmazására 

13/2021.(VI.29.) KT 

határozat  

 

4 havi illetménynek megfelelő 

jutalom került megállapításra, 

kifizetésre. 

Javaslat az alpolgármester 

jutalmazására 

14/2021.(VI.29.) KT 

határozat  

 

3 havi tiszteletdíjnak megfelelő 

jutalom került megállapításra, 

kifizetésre 

Döntés mélyépítési 

keretmegállapodás keretében 

konzultáció lefolytatásáról 

17/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

27/2021.(VII.27.) 

KT határozat 

48/2021.(IX.16.) KT  

határozat  

  

 

A konzultáció lezárult. A 

vállalkozási szerződés megkötésre 

került. 

17/2021.(VI.29.) KT határozat 

módosítása - Döntés 

keretmegállapodás keretében 

konzultáció lefolytatásáról 

Döntés a „Dunaföldvár 

mélyépítési munkák-

konzultáció I.” tárgyú 

közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

Döntés a Dunaföldvári kajak- 

Kenu Egyesület (7020, 

Dunaföldvár, Sóház u. 15.) 

egyedi támogatási kérelmeiről 

18/2021.(VI.29.) KT 

határozat 

 

A kenuszállító utánfutó beszerzése 

megtörtént,  

Döntés a Dunaföldvári Magyar 

László Tudományos Egyesület 

(7020, Dunaföldvár, Liszt F. u. 

55.) egyedi támogatási 

kérelméről 

19/2021.(VI.29.) KT 

határozat  

 

Az üveg tároló beszerzésére 

megtörtént, a 2 db előadás 

megtartására került. 

Napsugár Idősek Otthona 

intézményvezetői beosztás 

ellátására pályázat kiírása 

20/2021.(VII.08.) 

KT határozat 

37/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

  

 

2021.11.01-től Fábián-Pap Szilvia 

lesz a vezető, addig (2021.09.01-

2021.10.31.) a feladatokat 

Csizmadia Gáborné látja el. Napsugár Idősek Otthona 

intézményvezetőjének 

megbízása 

A Dunaföldvári Római 

Katolikus Egyház támogatási 

kérelme konténer WC 

kihelyezéséhez 

21/2021.(VII.08.) 

KT határozat 

 

A konténer WC kihelyezésre került. 

  



A Gimnázium és Szakiskola 

iskola-egészségügyi ellátása 

24/2021.(VII.27.) 

KT határozat 

34/2021.(VIII.04.) 

KT határozat 

43/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

 

 

Az új iskola-egészségügyi orvos 

Dr. Czigler Csaba lett. 

A Gimnázium és Szakiskola 

iskola-egészségügyi ellátására 

vonatkozó 24/2021.(VII.27.) 

KT határozat módosítása 

Iskola-egészségügyi feladat 

ellátás biztosítása 

A Napsugár Idősek Otthona 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

15/2021. (II.11.) PM 

határozat 

25/2021.(VII.27.) 

KT határozat 

 

A szabályzat módosítása 

megtörtént.. 

Dunaföldvár Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ 

krízistervének elfogadása 

26/2021.(VII.27.) 

KT határozat 

 

A krízisterv tartalma 

megismerésre került. 

Dunaföldvár város 

településrendezési tervének 

módosítása 2020/2- partnerségi 

egyeztetés lezárása 

29/2021.(VII.27.) 

KT határozat 

 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 

rendelet módosításra került. 

Döntés az Aztakeservit 

Dunaföldvár Értékőr Egyesület 

(7020, Dunaföldvár, Templom 

u. 68.) egyedi támogatási 

kérelméről 

31/2021.(VII.27.) 

KT határozat 

 

Az Egyesület kérelmét 100.000 Ft 

összeggel támogatta a Képviselő-

testület. 

2021. évi rendezvények 

egészségügyi biztosítására 

kötött szerződés módosítása 

32/2021.(VII.27.) 

KT határozat 

 

A módosítást a Képviselő-testület 

tudomásul vette (a mentősök 7 

órára jönnek a vásárba). 

Napsugár Idősek Otthona 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

33/2021.(VIII.04.) 

KT határozat 

 

A Szabályzat módosításra került. 

7020 Dunaföldvár, Kossuth téri 

játszótérnél kerítés építése 

35/2021.(VIII.04.) 

KT határozat 

A kerítés elkészült. 

Dunaföldvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

részére kötelezettségvállaló, 

teljesítésigazoló, utalványozó 

kijelölése 

36/2021.(VIII.04.) 

KT határozat 

 

A kijelölés megtörtént. 

Tájékoztatás a kieső iparűzési 

adó támogatásáról és a 2022. 

évi adóerő-képesség 

alakulásáról  

39/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

 

A tájékoztatást a Képviselő-

testület tudomásul vette. 

Tájékoztatás pénzeszköz 

lekötéséről 

40/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

 

A tájékoztatást a Képviselő-

testület tudomásul vette. 

Javaslat a felajánlott képviselői 

tiszteletdíjak felhasználására 

41/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

 

Az érintett szervezet értesítés 

megtörtént. 

Tanyagondnoki szolgálat 

átszervezése 

42/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

 

A szükséges intézkedések 

végrehajtása megtörtént. 



Tanyagondnoki szolgálat 

átszervezése miatt alapító 

okiratok módosítása 

59/2021.(IX.30.) KT 

határozat  

Az alapító okirat benyújtásra 

került a Magyar Államkincstárhoz. 

Dunaföldvár Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ, 

valamint Napsugár Idősek 

Otthona Szakmai Programjának 

és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

(2022.01.01-től 

Tanyagondnoki Szolgálat 

átszervezése) 

61/2021.(IX.30.) KT 

határozat  

A Szervezeti és Működési 

Szabályzat és Szakmai Program 

elfogadásra került. 

Iskola-egészségügyi feladat 

ellátás biztosítása 

44/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

 

Duna Ped-Med Bt részére II. 

körzet helyettesítése miatt díj havi 

finanszírozási összegben került 

megállapításra. 

Dunaföldvár Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ 

kérelme felmentés 

visszavonása iránt a szociális 

étkezés feltételek biztosítása 

vonatkozásában 

45/2021.(VIII.26.) 

KT határozat 

 

2021. szeptember 6. napjával a 

2/2021.(I.05.) PM határozat 1. 

pontját hatályon kívüli helyezte. 

Döntés fizetési meghagyással 

kapcsolatban 

50/2021.(IX.16.) KT 

határozat  

 

A Képviselő-testület a benyújtott 

fizetési meghagyással szemben 

ellentmondással élt. 

 


