
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A 2023. évi költségvetés irányelveinek meghatározása 

 

211/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 2023. évi költségvetést az alábbiak 

figyelembe vételével kell előkészíteni: 

a. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 

(IX.28.) önkormányzati rendelet 33.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tiszteletdíjakat 

havi bruttó 8,3%-kal csökkenteni kell 100 Ft-ra kerekítve, 

b. a minimálbéren és a garantált bérminimumon felül béremelés nem tervezhető,  

c. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál a 2022. évre megállapított 

illetményalappal kell 2023. évre tervezni, 

d. a polgármesternek és az alpolgármesternek jutalom nem tervezhető, 

e. béren kívüli juttatás nem biztosított Dunaföldvár Város Önkormányzatánál (a 

továbbiakban: Önkormányzat) és az általa fenntartott intézményeknél, kivéve 

jogszabályban előírt esetet. 

2. megszüntetésre kerül 

a. az Önkormányzatnál  

i. 2023. február 15. napjával a szemétgyűjtő és 2023. január 15. napjával a 

földmunka-és nehézgép kezelő munkakört betöltő álláshely.  

ii. 2023. január 1. napjával a kikötő és hajó gondnoki munkakört betöltő 

álláshely. A kikötő és hajó gondnok munkakört ellátó személy részére a 

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál a sofőr munkakör 

felajánlásra kerül. 

b. 2023. január 1. napjával a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárnál a 

kulturális munkatárs és gondnok, portás munkakört betöltő álláshely. 

c. 2023. február 1. napjával a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 

Konyhánál pénzügyi ügyintéző munkakört betöltő álláshely. 

3. 2023. január 1-jével a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár foglalkoztatottjai 

8 óra/nap helyett 7,5 óra/nap munkaidőben látják el a feladatot, kivéve a 7020 

Dunaföldvár, Ilona utca 9. szám alatti munkavégzési helyű takarítói munkakört, amely 

6 óra/nap munkaidőre csökken. 

4. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtártól a pénzügyi ügyintéző 4 óra/nap 

munkaidőben kirendelésre kerül a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 

Konyhához. 

5. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtártól a takarító 4 óra/nap munkaidőben 

kirendelésre kerül Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Központhoz. 

 

 



6. az egyes kiadások az alábbiak szerint kerüljenek betervezésre: 

Kötelező/Önké

nt vállalt 
Megnevezés 

2023. évi terv 

(Ft) 

Kötelező Környezetvédelmi alap  5 000 000 

Kötelező Intézményi felújítások kerete 20 000 000 

Kötelező Út-híd keret 40 000 000 

Kötelező 
Járdák, csap víz elvezető rendszerek 

kiépítése 
10 000 000 

Kötelező Földutak helyreállítása 10 000 000 

Önként vállalt Szúnyoggyérítés 8 000 000 

Kötelező Pince partfal 6 000 000 

Önként vállalt Testvérvárosi keret 1 000 000 

Önként vállalt Fásítás 2020-2024 0.- 

Önként vállalt COVID / Humán Keret 2 000 000 

Önként vállalt Polgármesteri keret 1 000 000 

Önként vállalt Képviselői keret 0 

Önként vállalt Tervezési keret (15. melléklet) 0 

Önként vállalt Civil keret 20 000 000 

Önként vállalt 
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi 

Kft. 
10 000 000 

 Összesen: 133 000 000 

 

7. az Önkormányzat reprezentációs kiadásának előirányzatát 4 000 000 Ft-ban határozza 

meg, illetve ezen felül biztosítja annak járulék terheit. 

8. 67 000 000 Ft kerüljön betervezésre szociális ellátásokra.  

9. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában rendezvények 

megszervezésére 15 000 000 Ft-ot biztosít, az összes kiadásának összegét 100 000 000 

Ft-ban határozza meg. 

10. a 26/2022. (I.25.) KT határozat alapján a PART-OLDALAK Kulturális Egylettel kötött 

szerződéseket módosítani szükséges akként, hogy 2023. évben a szolgáltatásokat az 

Önkormányzat 2022. évi áron veszi igénybe. Amennyiben közös megegyezéssel a 

szerződés nem módosítható, akkor az felmondható.  

11. a helyi buszjárat csökkentésének lehetőségét meg kell vizsgálni. 

12. megszüntetésre kerül  

a) a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi 

támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet szerinti letelepedési támogatás és a lakáscélú önkormányzati helyi 

támogatás, valamint 

b) a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi 

férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló 20/2020 (XI.2.) önkormányzati 

rendelet szerinti Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja.  

13. a 2023. évi költségvetésben beruházásként és felújításként csak a folyamatban lévő és 

KT határozattal elfogadott kiadások tervezhetőek. 

14. Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére 2023. évben is biztosítani 

kell a működési célú támogatást a jelenleg szabályozásnak megfelelően. 

15. a 12. pont szerinti támogatások vonatkozásában a folyamatban lévő és megállapított 

támogatásokra az előirányzatot a 2023. évi költségvetésben biztosítani kell. 



16. az 1-5. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében a munkáltatói jogkör 

gyakorlói tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a munkajogi szabályok figyelembe 

vételével. 

17. a 2. pontokban meghatározott munkajogi intézkedésekkel kapcsolatos munkajogi 

kifizetések (végkielégítés, szabadság megváltás) összegét a 2023. évi költségvetésben 

biztosítani kell.  

18. a jelen határozatban foglaltak végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

Amennyiben a végrehajtás a működőképességet, illetve a feladatellátást veszélyezteti, 

a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

19. a béren kívüli juttatás nyújtásának lehetőségét és a 3. pont szerinti munkaidő 

módosítását a 2022. évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni. 

 

Határidő: 2023. február 15., illetve folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt – polgármester, illetve intézményvezetők 

Értesül: 
1. Pénzügyi és Adó Iroda 

2. Intézményvezetők 

 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 13:00 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő és Kemping ideiglenes bezárásáról és a DDIF 

Kft. ügyvezetője munkabérének és költségtérítésének változásáról 

212/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. 2022. december 15. napjától a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő és Kemping vendéget nem 

fogad és 2023. január 1-jétől 2023. március 31-ig bezár. A nyitásra való felkészülés tervezett 

időpontja – 2023. március 15. – előtt üljön össze a Felügyelő Bizottság, ezután a 2023-as 

költségvetés forrásait figyelembe véve a Képviselő-testület döntést hoz a működés 

finanszírozásáról és a működés rendjéről. 

2. a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) 

ügyvezetője, Viczai János 2023. január 1-jétől az ügyvezetői feladatokat 20 órás havi 

munkaidőben látja el. 

3. az 1. és a 2 pontban foglaltakra való tekintettel a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 

(7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) ügyvezetőjének, Viczai Jánosnak a munkabérét  

a) 2023. január 01. napjától bruttó 180.000 Ft-ban állapítja meg, 

b) az ügyvezető költségtérítésének mértékét a munkabére 30 %-ában határozza meg. 

4. felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére az 1. pont 

szerinti működés vonatkozásában a racionális létszám-és erőgazdálkodás figyelembe 

vételével.   

5. felkéri az ügyvezetőt, hogy 2022. november 23-tól az árakat az alábbiak szerint módosítsa: 

a) a teljes árú belépőjegy ára 2500 Ft 

b) az államilag támogatott gyógy szolgáltatások díja 100 %-kal emelkedjen, 

6. felhatalmazza  

a) az ügyvezetőt a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. nyitásával kapcsolatos 

feltételek, valamint a 2. pont szerinti munkajogi intézkedések megtételére, illetve azok 

folyamatos figyelemmel kísérésével, valamint szükség esetén annak Képviselő-testületi 

ülésre történő előterjesztésével.  

b) a polgármestert a munkaügyi okmányok aláírására, szükséges nyilatkozat, 

jognyilatkozat, valamint intézkedés megtételére.     

 

Határidő: a felülvizsgálatra: 2023. március 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 

2. 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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Képviselő-testület 2023. évi munkaterve 

 

213/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, Dunaföldvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervét a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal, végrehajtás folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesülnek:  
1. a települési képviselők 

2. a bizottságok nem képviselő tagjai 

3. a város országgyűlési képviselője 

4. az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaság vezetője 

5. városi televízió 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ létszám 

kérelme 

 

214/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

úgy döntött, hogy: 

1. engedélyezi a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Központ részére 2023. január 1-től határozatlan idejű kinevezéssel a szociális asszisztens 

munkakör betöltését, valamint 

2. felhatalmazza Jung Katalin intézményvezetőt az intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Jung Katalin intézményvezető 

Határidő:  azonnal  

Kapják:  Jung Katalin intézményvezető 

  Személyi és munkaügyi ügyintéző  

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha rehabilitációs foglalkoztatottak 

jogviszonyának meghosszabbítása 

 

215/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy: 

1. engedélyezi a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézménynél az 1 

fő megváltozott munkaképességű dolgozó közalkalmazotti jogviszonyának 2023. 

december 31. napjáig történő meghosszabbítását. 

2. a 2023. évi költségvetési rendeletbe a bér-, járulék- és létszámigényt be kell építeni.  

3. felhatalmazza Úr-Hosszú Edina Ilona igazgatót a kinevezés aláírására, a szükséges 

nyilatkozatok, jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Úr-Hosszú Edina Ilona igazgató 

Határidő:  azonnal  

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

216/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a 2022. november 22. keltezésű „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány (székhelye: 7020 

Dunaföldvár, Jókai utca 7., nyilvántartási száma: 17-01-0000018) alapító okiratát módosító 

okiratot, valamint a 2022. november 22. keltezésű egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot a csatolt melléklet szerint elfogadja.  

2. A jelen határozatban foglalt alapító okirat a 2019. április 16-án kelt alapító okirat helyébe 

lép. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, a megállapodások aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül:  

1. „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány (székhelye: 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7., 

nyilvántartási száma: 17-01-0000018) 

2. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi munkaterve és 

szolgáltatási terve 

 

217/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1.  a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évre szóló munkatervét és 

szolgáltatási tervét jóváhagyja. 

2.  felkéri az igazgatót, hogy a 2023. évi költségvetés figyelembe vételével módosítsa a 

munkatervet és a jogszabályi rendelkezés alapján a véglegesített munkatervet terjessze 

a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

   Pataki Dezső - Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgató 

Értesül: 

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

2. Polgármesteri és Jegyzői 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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

218/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.  a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását 2023. január 1-jei hatállyal a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2.  az SZMSZ-ben foglalt díjtételek módosítását a soron következő testületi ülésre kerüljön 

előterjesztésre. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

   Pataki Dezső - Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgató 

Értesül: 

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

2. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

3. Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 13:00 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottai részére rezsitámogatás 

biztosítása 

219/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. 2022. évben Dunaföldvár Város Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 

(munkajogi, közalkalmazotti, közszolgálati és egészségügyi jogviszonyban állók) részére bruttó 

195 490 Ft (a személyi jövedelemadó kedvezmények érvényesítése nélkül nettó 130 000 Ft ) /8 

órás jogviszony/év pénzbeli juttatást nyújt a megemelkedett rezsiköltségek ellentételezése 

céljából.  

2. az 1. pontban megállapított juttatáshoz az alábbiak szerint biztosít fedezetet:  

 
3. a munkáltatói juttatásban a 2022. november 30. napján aktív állományban lévő foglalkoztatottak 

részesülnek. A foglalkoztatottakat a munkáltatói juttatás 2022. évben fennálló aktív 

jogviszonyuk arányában illeti meg.  

4. az intézmények a juttatáshoz szükséges személyi kiadások és a munkaadói járulék előirányzattal 

rendelkeznek. 

5. a juttatásról az egyes munkáltatók szabályzatot kötelesek készíteni a jelen határozatban 

foglaltak szerint. 

6.  felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy az intézményükre megállapított 

keretösszeg egységes kifizetéséről rendelkezzenek, figyelembe véve a foglalkoztatás jellegét 

(teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatást). 

 

Határidő:  A határozat közlésére 2022. november 25.  

  A kifizetésére: 2022. december 06. 

Felelős:     Horváth Zsolt polgármester 

Értesül: 

1. Pénzügyi és Adó Iroda 

2. Intézményvezetők 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

A kivonat hiteléül:  

    Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

Munkáltató által nyújtott juttatás Juttatás keret összege Juttatás járulék összege

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 13 082 297 1 700 699

Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolg. és Alapsz Központ 1 674 125 217 636

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2 213 539 287 760

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 4 789 505 622 636

Dunaföldvár Város Önkormányzata 5 185 917 674 169

Összesen: 26 945 383 3 502 900



 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 13:00 

órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvár Város Önkormányzata Intézményeinek energetikai fejlesztése 

 

220/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának kötelező feladatait ellátó intézményi épületeinek 

megújuló energiával való (napelem) bővítését, ellátását, hőszigetelését illetve energia takarékos 

parapet klímákkal való felszerelését megvalósítja 2022- 2023 évben. 

2. a szükséges tervezési és I. ütemben megvalósítandó, alábbi kivitelezési munkákra bruttó 15,5 

millió forintot biztosít a város 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére: 

a. a napelemek bővítése és telepítése esetén műszaki- gazdasági tervek 

 elkészítésére bruttó 3 millió forint, 

b. Óvodák (József tér 7., Jókai u. 7., Kossuth L. u. 4.), összesen 10 db 

 Nordic -25 fokig működő, wifis parapet klíma, bruttó 8,5 millió forint. A 

 szükséges hálózat fejlesztésre bruttó 500 ezer forint. 

c. Autóbusz pályaudvar váróterem és nyilvános WC, 1db Nordic -25 fokig 

 működő, wifis parapet klíma és 4 db hősugárzó, bruttó 1,5 millió forint. 

d. Tájház, 1db Nordic -25 fokig működő, wifis parapet klíma és 1 db 

 hősugárzó, bruttó 2 millió forint. 

3. nem kívánja korlátozni a város közvilágításának időtartamát és mértékét közbiztonsági, vagyon- 

és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel, azonban a Hősök 

terén lévő parkban működő közvilágítás korlátozására a veszélyhelyzet során a közvilágítás 

üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet szerinti 

önkormányzati rendelet a soron következő ülésre kerüljön előterjesztésre. 

4. a közterületi díszvilágításokat le kell kapcsolni, a Vár díszvilágítását időzíteni szükséges.  

5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

2. pénzügyi- és adóiroda vezető 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Igazgatási szünet meghosszabbítása a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban 

 

221/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási 

szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. 

rendeletben kapott felhatalmazás alapján a 185/2022.(IX.27.) KT határozat 1. pontjában 

meghatározott igazgatási szünet időtartamát a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban 

2022. december 23-2023. január 03. közötti (7 munkanap) időszakra módosítja. 

2. az 1. pontban meghatározott módosításon felül a 185/2022.(IX.27.) KT határozatban 

foglaltak egyebekben változatlanok. 

 

Határidő: 2023. január 09. 

Felelős:  jegyző 

Értesül:  Valamennyi köztisztviselő 

   Lakosság 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvár 6542 hrsz-ú földút (Diós) kőszórásos felújítása 

 

222/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező Dunaföldvár 6542 hrsz.-ú 

földút kőszórással történő felújításával kapcsolatban az út mellett érintett ingatlan 

tulajdonosok által befizetett hozzájárulást befogadja a város 2022. évi költségvetésébe 

és azt az út felújítására fordítja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

3. pénzügyi- és adóiroda vezető 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Szekszárdi Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítása 

 

223/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a határozat melléklete szerinti vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítását 

elfogadja. 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés módosítás aláírására, a 

szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat és intézkedés megtételére. 

 

 

Határidő:  2022. december 01. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül: 

1. Szekszárdi Tankerületi Központ 

 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Az „Emberek Egészségéért” Alapítvány támogatási kérelme 

 

224/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. támogatja a Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet által alapított „Emberek 

Egészségéért” Alapítvány munkáját (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6., adószám: 

18483950-1-07, a továbbiakban: Alapítvány). 

2.  az Alapítvány részére 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2022. évi 

költségvetés általános tartalékkerete terhére.  

3. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31. 

4. a támogatás elszámolásának határideje: a felhasználástól számított 30 napon belül. 

5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, a megállapodások aláírására. 

 

Határidő: a megállapodás megkötésére és aláírására: 2022. december 05.  

 Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóiroda 

2. Köznevelési-és közművelődési ügyintéző 

3. „Emberek Egészségéért”Alapítvány  

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Bacsa János ingatlan bérleti ügye 

225/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy  

1. Dunaföldvár 2303 hrsz-ú és a Dunaföldvár 2304 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása 

vonatkozásában az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 11/2021 (VII.05.) önkormányzati rendelet 21.§ (2) bekezdés e) pontja alapján 

önkormányzati érdekből mellőzi a pályázatot. 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező  

a. Dunaföldvár 2303 hrsz.-ú, 1742 m2 területű és  

b. a Dunaföldvár 2304 hrsz.-ú, 502 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési 

ágú belterületi ingatlanokat (összesen: 2244 m2) bérbe adja 1 évre Bacsa János 

részére 2023. január 1-től. 

3. a bérleti díj 2023 évre összesen bruttó 8.000 Ft/év, mely összeg minden évben a KSH 

által közölt átlagos infláció mértékével növekszik. 

4. a haszonbérleti szerződés elkészíttetése Bérbevevő feladata. 

5. ezzel egyidejűleg eladásra kijelöli a 2. pont szerinti ingatlanokat, illetve 2. pont 

szerinti időszak alatt a nyilvános pályázatot le kell folytatni. 

6. a szükséges értékbecsléseket el kell készíttetni, amelyek kikiáltási ára az értékbecslés 

elkészítésének árával megemelt értékbecslési ár.  

7. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  szerződéskötésre 2022. december 31. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Bójás István, Bójás Istvánné és Hoffman Györgyné ingatlan vásárlási ügye 

 

226/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy  

1. Dunaföldvári 1309/1 kivett, magánút (közút céljára fenntartott) és 1310/3 hrsz-ú, 

kivett, közút művelési ágú ingatlanok vonatkozásában az önkormányzat vagyonáról 

és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 11/2021 (VII.05.) 

önkormányzati rendelete 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázat kiírását 

mellőzi. 

2. a Dunaföldvári 1309/1 kivett, magánút (közút céljára fenntartott) és 1310/3 hrsz-ú, 

kivett, közút művelési ágú ingatlanokból kb. 120 m2 területű ingatlanrészt (mely 

nem közút céljára szolgál) eladásra kijelöli Bójás István, Bójás Istvánné és Hoffman 

Györgyné részére. 

3. eladási ár: 2000 Ft/m2. 

4. az eljárás során minden felmerülő költség vevőket terheli. 

5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

valamint intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  előszerződés megkötésére 2023. február 28.  

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmezők 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Jákhalmi Tímea, Jákhalmi Tibor és Nagy László ingatlan felajánlása 

 

227/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy  

1. Jákhalmi Tímea, Jákhalmi Tibor és Nagy László tulajdonát képező Dunaföldvár 85/1 és 

a 85/2 hrsz.-ú ingatlanokból kb. 110 m2 területrész felajánlását közterület szélesítés 

céljából térítésmentesen elfogadja. 

2. biztosítja az ügylet során felmerülő költségeket, kb. 200.000 Ft-ot a város 2022. évi 

költségvetésének általános tartalék terhére. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmezők 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A mezei őrszolgálatról szóló 15/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

228/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a mezei őrszolgálatról szóló 15/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletben szereplő 

díjtételeken nem módosít, az abban meghatározott kedvezményeket továbbra is 

fenntartja. 

2. az önkormányzati rendelet módosításáról legközelebb a 2023. évi novemberi képviselő-

testületi ülésen kíván tárgyalni. 

 

Határidő: a rendelet módosítás előkészítésére a 2023. november havi KT ülés 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

13:00 órakor megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a buszmegálló várótermének és a nyilvános illemhely ütemezett nyitva 

tartásáról 

 

229/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. 2022. november 28-tól a buszmegálló várótermét és a nyilvános illemhelyet éjszakára 

bezárja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére különös tekintettel az időjárási viszonyokra. 

3. felkéri a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalt a lakosság és az utasok megfelelő 

tájékoztatására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: Lakosság 

   Városgazdálkodás 

 

 

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/3891-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 22-én (kedden) 

18:05 órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Koczka Gábor állásfoglalás kérése gluténmentes óvodai étkezés lehetőségéről 

 

230/2022.(XI.22.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 

Dunaföldvár Város Polgármestere által az ügyfél részére megküldött állásfoglalást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Értesül:   
1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha igazgatója 

2. Koczka Gábor 

3. Köznevelési-és közművelődési ügyintéző 

 

 

k. m f. 

 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

    Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 


