Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-8/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 29-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
67/2011.(III.29.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt
(3742/1 hrsz) pinceleszakadás
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Forrás összesen

adatok Ft-ban
%
30
0
0
70
100

2011. év
631.875 Ft
0 Ft
0 Ft
1.474.375 Ft
2.106.250 Ft

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.106.250,-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítás szerződés száma

—
—

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő
rész aláhúzandó)
* A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a biztosítási szerződés
megkötését az Igazgatóság felé.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

- A testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (III.16.) KT.
számú rendelet 2/1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja.
- A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: Azonnal
Végrehajtásért felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. március 30.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-8/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 29-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
68/2011.(III.29.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 19-21. számú új
iskola épület működtetésével összefüggő, a határozat mellékletét képező kiadások
szükségességéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A felmerülő kiadások a DBM-MONI költségvetését terhelik.
Határidő: folyamatos, DBM-MONI tájékoztatására 2011. április 8.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. március 30.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-8/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 29-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
69/2011.(III.29.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár közrendjének és
közbiztonságának biztosítása érdekében - az országos állat- és kirakodó vásárok idejére 2011. évben rendőri szolgálatot vesz igénybe, melynek ellentételezéseként évi 900.000.-Ft.
támogatást nyújt a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére.
A támogatás részletes feltételeit és a fizetés ütemezését külön megállapodásban kell
szabályozni.
Határidő: a határozat közlésére 2011. április 04.
a megállapodás megkötésére 2011. április 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. április 30.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-8/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 29-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
70/2011.(III.29.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében a
DBM-MONI Kossuth L. u. 19-21. számú épületének az elkészült tervek szerinti műszaki
tartalom megvalósítása céljából nem tudja biztosítani
- az iskolaudvar burkolattal történő ellátására,
- sportpálya kialakítására,
- csapadékvíz elvezetésére
meghirdetett pályázat szerinti legalacsonyabb kivitelezési összeget sem.
(SPR TERRA 2006 Kft. Bruttó 32.219.701.- Ft.)
Fentiek érdekében a költségvetésben betervezett fejlesztési forrása és fejlesztési tartaléka
terhére 14.990.000.- Ft- + ÁFA összeget hagy jóvá, amelyből csökkentett műszaki tartalomra
való átdolgozással kell megvalósítani a minimálisan szükséges vízelvezetést, térkövezést és
labdafogó háló megépítését.
Határidő: a tervek átdolgozására 2011. április 6.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2011. március 30.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-8/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 29-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
71/2011.(III.29.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
előirányzatból
származó
támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján pályázatot
kíván benyújtani a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
nevében.
2. A fejlesztéssel érintett feladat ellátási hely: Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda
3. A felújítás tárgya: Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
5. A Képviselő-testület a felújítás megvalósításához 8.067.665,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 20 % önrészt biztosítja. A 2011. évi költségvetése terhére 2.016.916,forintot elkülönít az adott célra.
6. A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat
ellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból
adódóan változik az intézmény fenntartója.
Határidő: 2011. április 1. (a pályázat benyújtási határideje)
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. március 30.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-8/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 29-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
72/2011.(III.29.) KT.
határozat
1. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
előirányzatból
származó
támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján pályázatot
kíván benyújtani a helyi önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény fejlesztésére.
2. A felújítással érintett sportlétesítmény: Dunaföldvár, Előszállási út 1474 hrsz. alatti
focipálya
3. A felújítás tárgya: Az öltözőépület bővítése női, férfi és akadálymentes vizesblokkal és
raktárhelyiséggel, küzdőtér rehabilitációja az elkészített sportlétesítmény felújítási program
alapján.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
5. A Képviselő-testület a felújítás megvalósításához 9.600.000,- forintos támogatást igényel,
melyhez a szükséges 20 % önrészt biztosítja. A 2011. évi költségvetése terhére 2.400.000,forintot elkülönít az adott célra.
6. A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat
ellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére.
Határidő: 2011. április 1. (a pályázat benyújtási határideje)
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. március 30.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 932-8/2011.

KIVONAT
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 29-én (Kedden) 14:00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
73/2011.(III.29.) KT.
határozat
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a dunaföldvári 1329/2. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerinti Önkormányzatot megillető tulajdoni aránya 36/85öd tulajdoni arányról 1/4 tulajdoni arányra módosuljon.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert a fentiek szerint a
tulajdonos társakkal kötött 4 oldalú megállapodás aláírására.
Az Önkormányzat vállalja a tulajdoni arány rendezésével kapcsolatban felmerült földhivatali
igazgatás szolgáltatási díj és az e-hiteles tulajdoni lap másolat költségének megtérítését.
2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a dunaföldvári 1329/2. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 1./
pont szerinti tulajdoni arányainak rendezését követően az Önkormányzatot megillető 1/4
tulajdoni arány vonatkozásában a határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szerint
a tulajdonjogi helyzet rendezéséről Keresztes Lajos polgármester megállapodjon néhai Ilyés
Gábor törvényes örököseivel és ezen megállapodást aláírja.
A tulajdonjogi helyzet fentiek szerinti rendezésével kapcsolatos valamennyi költség néhai
Ilyés Gábor törvényes örököseit, mint Jogosultakat terheli.
Határidő: 2011. 05. 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
k.m.f.
Keresztes Lajos sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2011. március 30.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

