
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/3196-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-én (hétfőn) 15:00 

órakor megtartott soron kívüli nyilvánost ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Integrációs programban való részvétel és térítésmentes vagyonátadás 

 

175/2022.(IX.19.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenlegi jogszabályi környezet 

figyelembe véve, azt mérlegelve úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában 

fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 

Programban részt kíván venni. 

2. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H.§ (2) és (9) bekezdései alapján  

a. a víziközmű-vagyont, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközöket, 

valamint 

b.  a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrásokat térítésmentesen, nyilvántartási 

értéken, térítésmentesen történő átvezetéssel, továbbá 

c. az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 

ellátó Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaságnál (7030 Paks, 

Kölesdi út 46., Cg. 17-09-001805) 2,66 %-os fennálló társasági részesedését ingyenesen, 

ellenérték nélkül a Magyar Államra átruházza. 

3. kijelenti, a 2. pontban meghatározott vagyon átadásáról szóló megállapodás tervezetét 

megismerte. A megállapodás-tervezetet annak III.4. pontjának a jelen határozat 2. c. pontjában 

foglaltaknak megfelelő módosításával fogadja el. 

4. felhatalmazza a polgármestert hogy 1-2. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében a 3. 

pont figyelembe vételével a megállapodást aláírja és az átruházáshoz szükséges nyilatkozatokat, 

jognyilatkozatokat, valamint szükséges intézkedéseket tegye meg. Amennyiben a döntéshozatal 

és a megállapodás megkötése előtt változás következik be a határozatban foglaltakhoz képest, 

akkor megállapodást ismét a képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül: 

1. Nemzeti Vízművek Zrt. 

2. Mezőföldvíz Kft. 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

 

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/3196-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-én (hétfőn) 

15:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvánost ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2023. 

 

176/2022.(IX.19.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. támogatja Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását,  

2. elfogadja az annak Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra, hogy 

a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el, 

3. felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint a 

határozat mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázat kiírására, 

4. az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét 2.000.000 Ft összegben állapítja meg 

a 2023. évi költségvetés terhére. 

5. amennyiben a 4. pontban meghatározott összeg nem bizonyul elegendőnek, a 4. pont 

módosítása kerüljön a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 

 az 1.-3. pont vonatkozásában 2022. szeptember 30., illetve 2022. október 3., 

 a 4. pont vonatkozásában 2023. 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 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 


