
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/1636-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 19-én (kedden) 

13.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

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

pályázatok 2022. évi előkészítési költségkeretéről 

 

79/2022.(IV.19.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. 21 millió Forint költségkeretet biztosít a 2022. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére 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), a Helyi 

és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21), valamint az Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21) című pályázati 

felhívásokra vonatkozóan a támogatási kérelmek benyújtása érdekében a megalapozó 

tanulmányok elkészítésére. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban meghatározott költségkeret terhére az 

1. pontban meghatározott pályázati felhívások vonatkozásában a támogatási kérelmek 

előkészítésével kapcsolatban a projekt-előkészítő tanulmányok elkészítésére 

vonatkozóan a megbízási szerződések megkötésére, illetve a szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: pályázati referens 

 Pénzügyi- és adóiroda 

 

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

     jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/1636-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 19-én (kedden) 

13.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-

3.3.1-21) című felhívásra pályázat benyújtásáról 

 

80/2022.(IV.19.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem 

térítendő, 100 % támogatási intenzitással elszámolható költségekre vonatkozóan 

támogatási igényt nyújt be a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 

fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.1-21) című felhívására. 

2. A tervezett tevékenységek: infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés 

Infrastruktúra fejlesztés helyszínei:  

Varázskert Bölcsőde 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/B (1324/1 hrsz.) - támfal 

felújítás 

Eszterlánc Óvoda telephely 7020 Dunaföldvár, József tér 8. (1471/6 hrsz.) - kerítés 

felújítás 

Konyha 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A (1324/1 hrsz.) - főzőkonyha bővítése, 

átalakítása 

 

Eszközbeszerzés fejlesztés helyszínei:  

Konyha 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A (1324/1 hrsz.) 

Eszterlánc Óvoda székhely: 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7. (1068/1 hrsz.) 

Eszterlánc Óvoda telephelyek:  

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. (1068/3 hrsz.) 

7020 Dunaföldvár, József tér 8. (1471/6 hrsz.) 

7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7. (3095 hrsz.) 

 

3. az Önkormányzat, mint a fejlesztési helyszínek tulajdonosa, egyben fenntartója 

hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és végrehajtásához, valamint legalább 

az előírt fenntartási időszak alatt az érintett ingatlanok esetében a támogatásra benyújtott 

projektben megjelölt funkciók fenntartásához.  

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat megvalósításával, a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 a pályázat benyújtási határideje: 2022. április 29.  

Erről értesül: pályázati referens 

 Pénzügyi- és adóiroda 



 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

     jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/1636-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 19-én (kedden) 

13.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) című felhívásra 

pályázat benyújtásáról 

 

81/2022.(IV.19.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata vissza nem térítendő, 100 % támogatási 

intenzitással elszámolható költségekre vonatkozóan támogatási igényt nyújt be a Helyi 

és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) című felhívására. 

2. A tervezett tevékenységek: horgászturizmus fejlesztése (kishajó kikötő létesítése), 

kiszolgáló út- és járdafelújítás, parkolók kialakítása  

 

A fejlesztés helyszínei:  

7020 Dunaföldvár, Hősök tere 171 hrsz. 

7020 Dunaföldvár, 0127/1 hrsz. (Duna folyam) 

 

7020 Dunaföldvár, 4207/2 hrsz. 

7020 Dunaföldvár, 4208 hrsz. 

7020 Dunaföldvár, 4210/2 hrsz. 

7020 Dunaföldvár, Duna utca 4219 

7020 Dunaföldvár, 182/2 hrsz. 

7020 Dunaföldvár, Hősök tere 183 hrsz. 

 

3. Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint a fejlesztési helyszínek tulajdonosa, egyben 

fenntartója hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és végrehajtásához, valamint  

legalább az előírt fenntartási időszak alatt az érintett ingatlanok esetében a  támogatásra 

benyújtott projektben megjelölt funkciók fenntartásához.  

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat megvalósításával, a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 a pályázat benyújtási határideje: 2022. április 29.  

Erről értesül: pályázati referens 

 Pénzügyi- és adóiroda 

 

 

 

 



k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

     jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/1636-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 19-én (kedden) 

13.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.2-

21) című felhívásra pályázat benyújtásáról 

 

82/2022.(IV.19.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata vissza nem térítendő, 100 % támogatási 

intenzitással elszámolható költségekre vonatkozóan támogatási igényt nyújt be a Helyi 

egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21) című 

felhívására. 

2. A tervezett tevékenységek: infrastruktúra fejlesztés, már működő ellátások fejlesztése, 

új szolgáltatás létrehozása (szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása), 

valamint eszközbeszerzés.  

 

A fejlesztések helyszínei:  

Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14. 

szám előtti közterület 1099 hrsz. 

Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ 7020 Dunaföldvár, Duna utca 13. 4220/2 hrsz. 

 

Idősek nappali ellátása vonatkozásában a jelenlegi 30 férőhely módosítása: 

Idősek nappali ellátása 20 férőhely 

Új szolgáltatás (szenvedélybetegek nappali ellátása) 10 férőhely 

 

3. Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint a fejlesztési helyszínek tulajdonosa, egyben 

fenntartója hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és végrehajtásához, valamint  

legalább az előírt fenntartási időszak alatt az érintett ingatlanok esetében a  támogatásra 

benyújtott projektben megjelölt funkciók fenntartásához.  

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat megvalósításával, a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 a pályázat benyújtási határideje: 2022. május 02.  

Erről értesül: pályázati referens 

 Pénzügyi- és adóiroda 

 

 

 

 



k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

     jegyzőkönyvvezető 

 


