
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/3423-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. november 11-én 

(csütörtökön) 16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A 95/2021.(X.26.) KT határozat hatályon kívül helyezése (Ideiglenes 

korcsolyapálya üzemeltetése) 

 

99/2021.(XI.11.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. az ideiglenes korcsolyapálya bérléséről, telepítéséről, valamint az üzemeltetéséről szóló 

a 95/2021.(X.26.) KT határozatot hatályon kívül helyezi. 

2. a végrehajtás során felmerült, a korcsolyapálya üzemeltetésével összefüggő költségeket 

bruttó 613.890 Ft összegű előirányzatot a 2021. évi költségvetés 15. mellékletébe 

biztosítja. 

3. 2. pontban meghatározott összeggel csökkentve a 95/2021.(X.26.) KT határozat 7. 

pontja szerinti előirányzatot a 2021. évi költségvetés általános tartalékába visszahelyezi. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  azonnal 

Értesül: 

1. SATEAM Kft.  

2. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Városfejlesztési és Adó Iroda 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

Dunaföldvár, 2021. november 12. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/3423-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. november 11-én 

(csütörtökön) 16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: 49/2021.(IX.16.) KT határozat módosítása (Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önerejének emelése) 

 

100/2021.(XI.11.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a 49/2021.(IX.16.) KT határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét 1.800.000 Ft összegben állapítja 

meg a 2022. évi költségvetés terhére.” 

2. a 49/2021.(IX.16.) KT határozat az egyebekben változatlan.  

 

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

Dunaföldvár, 2021. november 12. 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/3423-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. november 11-én 

(csütörtökön) 16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) 

pályázatok előkészítési költségkeretéről 

 

101/2021.(XI.11.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. szükséges a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 

(TOP_PLUSZ-3.3.1-21), az Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21), a Belterületi 

utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21), a Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_PLUSZ-

1.1.1-21), valamint a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) című 

pályázati felhívások előkészítése a későbbi támogatási kérelmek benyújtása érdekében. 

2. a Széchenyi Plusz (2021-2027) keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz (TOP PLUSZ) pályázati felhívások tekintetében projektek előkészítésére 

20 millió forint költségkeretet biztosít a 2021. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére.  

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott költségkeret terhére az 

1. pontban meghatározott pályázati felhívások vonatkozásában a támogatási kérelmek 

előkészítésével kapcsolatban a projekt-előkészítő tanulmányok, tervezési koncepciók 

elkészítésére vonatkozóan a megbízási szerződések megkötésére, illetve a szükséges 

intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Pénzügyi és Adó Iroda 

2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

  

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

Dunaföldvár, 2021. november 12. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/3423-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. november 11-én 

(csütörtökön) 16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvár 5003/26/A/3. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye 

 

102/2021.(XI.11.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a rendelkezésre álló adatok ismeretében megállapítja, hogy Nagy Roland (szül.: Győr, 

1989.06.11., an.: Mednyánszki Andrea, Ágnes, lakcím: 9025 Győr, Új sor 35.) a 

Dunaföldvár 5003/26/A/3 hrsz-ú ingatlant jogutódlásra tekintettel 1997. augusztus 18. 

napjától sajátjaként és szakadatlan birtokolta és erre tekintettel elbirtoklás útján Nagy 

Roland megszerezte a Dunaföldvár 5003/26/A/3 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonjogát. 

2. az 1. pontban foglaltakra tekintettel hozzájárul a melléklet szerinti megállapodás 

megkötéséhez. 

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét megállapodás aláírására, a 

szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, illetve intézkedés megtételére 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

Dunaföldvár, 2021. november 12. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/3423-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. november 11-én 

(csütörtökön) 16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés önerő rendelkezésre állásáról a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú vásártér 

fejlesztése pályázat előleg kérelméhez 

103/2021.(XI.11.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által 

meghirdetett, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése 

című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívás tárgyában a 3198262399 azonosítószámú projektje és 

3300435880 iratazonosító számú Támogatói Okirata vonatkozásában az Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz 8.5. pontja alapján az önerő igazolására az alábbiakat fogadja el.   

 

1. A projekt címe, a helyi támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Helyi 

termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális- és eszköz 

fejlesztése 

2. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 7020 Dunaföldvár, Alsó tó 

3. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 0268/1, 0267/1 

4. A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-20 

5. A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően /Támogatói okirat 3. melléklet, Projekt teljes költsége összesen sor/: 

122 131 090 Ft 

6. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 113 444 553,- Ft 

7. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és 

forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói 

döntéssel megegyezően: 25 703 223,- Ft saját forrás 

8. A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási 

kérelemben foglaltakkal megegyezően: 96 427 867,- Ft 

9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 

k. m. f. 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

Dunaföldvár, 2021. november 12. 

A kivonat hiteléül: 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/3423-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. november 11-én 

(csütörtökön) 16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Polgármester felhatalmazása a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételéről – 

Napsugár Idősek Otthona 

 

104/2021.(XI.11.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgáltatás biztosítása, a 

foglalkoztatottak és az ellátottak egészségének megóvása érdekében úgy döntött, javasolja a 

polgármesternek, hogy a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati 

intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 

28.) Korm. rendelet 1.§ g) pontja alá eső, bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményként 

működő Napsugár Idősek Otthonában foglalkoztatottakra nézve rendelje el a SARS-CoV-2 

koronavírus elleni védőoltás kötelező felvételét. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  2021. november 15. 

Erről értesül: Napsugár Idősek Otthona 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

Dunaföldvár, 2021. november 12. 

A kivonat hiteléül: 

 


