
 Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/1385-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 29-én (kedden) 

8.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a 7020 Dunaföldvár, Felsőfok 9. szám alatti ingatlan (0123/10/A/14 hrsz.) 

megvásárlásáról 

 

77/2022.(III.29.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. 7020 Dunaföldvár, Felsőfok 9. 1. emelet 13. szám alatti (Dunaföldvár 0123/10/A/14. 

hrsz.) lakás megnevezésű, 41 m2 alapterületű ingatlant teljes berendezési tárgyakkal 

6 000 000.- Ft vételáron megvásárolja szakember elhelyezése miatti szolgálati célú 

lakásbérbeadás érdekében. 
2. az 1. pont szerinti vételárát a 2022. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja. 

3. az adásvétellel járó költségeket, kb. 60 000.- Ft-ot a 2022. évi költségvetés dologi 

kiadásai biztosítják. 

4. az ingatlant üzleti vagyonná minősíti. 

5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat és intézkedés 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Aljegyző 

4. Lakáskezelő 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina 

   polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

     jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/1385-1/2022. 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 29-én (kedden) 8.00 

órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület kérelme a 170/6 hrsz.-ú csónakház fejlesztésének 

támogatása iránt 

78/2022.(III.29.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület (a továbbiakban Egyesület) ingatlan felújítás 

iránt benyújtott kérelmét támogatja, a 2022. évi költségvetés civil szervezetek számára 

fenntartott tartalék keretből 1.342.000 Forint, az általános tartalék terhére 18.658.000 

Forint, összesen 20.000.000 Forint vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatásban 

részesíti. 

2. amennyiben az 1. pontban megállapított összeg nem elegendő a beruházás 

véghezvitelére, javasolja a műszaki tartalom módosítását. 

3. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület részére beérkezett árajánlatok alapján a a 

módosított műszaki tartalom részleteiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

4. az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31) 

önkormányzati rendelet alapján az 1. pontban meghatározott összeget 2023. december 

31. napjáig kell felhasználni. Az elszámolás részét képezi a kérelemben meghatározott 

beruházás vonatkozásában a műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyv, amely 

tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát a balesetmentes és biztonságos használatról, 

valamint negatív eredményű vízminta jegyzőkönyvet. 

5. felhatalmazza a polgármestert  

a. a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására. 

b. a haszonkölcsön szerződés 8. pontja szerinti megállapodás megkötésére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Aljegyző 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

3. Pénzügyi – és Adó Iroda 

4. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

5. Kérelmező 

 

k. m f. 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina 

   polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

     jegyzőkönyvvezető 


