
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

230/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2013.(VI.25.), 
226/2013.(IX.10.), 271/2013.(X.29.), 311/2013.(XII.17.), 32/2014.(I.28.), 37/2014.(II.10.),  
91/2014.(IV.29.), 109/2014.(V.27.), 184/2014.(VIII.27.), 56/2014.(III.04.),68/2014.(III.25.), 
95/2014.(IV.29.), 96/2014.(IV.29.), 103/2014.(IV.29.), 115/2014.((V.27.),136/2014.(VI.24.), 
159/2014.(VII.08.), 123/2014.(V.27.), 141/2014.(VI.24.), 149/2014.(VII.08.), 
153/2014.(VII.08.), 204/2014.(IX.16.),  161/2014.(VII.08.), 
163/2014.(VII.08.), 165/2014.(VII.08.), 173/2014.(VII.28.), 171/2014.(VII.28.), 
172/2014.(VII.28.), 214/2014.(IX.22.), 183/2014.(VIII.19.), 186/2014.(VIII.27.), 
10/2014.(I.28.), 191/2014.(IX.16.), 192/2014.(IX.16.), 193/2014.(IX.16.), 195/2014.(IX.16.), és a 
198/2014.(IX.16.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

231/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóság  
2013. évről szóló parancsnoki beszámolóját elfogadja.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 
 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

232/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
1./Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátási feladatok célszerűbb és a 
gyermekjóléti alapellátási feladatokkal történő együttműködő megszervezése érdekében a 
határozathoz csatolt alapító okirattal új szociális intézményt alapít 2015. március  01-jei időponttal.  
Az intézmény neve: Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ. 
 
2./ Az 1./ pont szerinti alapító okiratban foglalt feladatok ellátására az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, Szakmai Programját a határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.  
 
3./ Az intézmény vezetésére 2015. március 01-jétől 2015. március 31-ig Jung Katalin (sz. 
Dunaújváros, 1965. május 26.) Dunaföldvár, Pentelei u. 117.sz. alatti lakost bízza meg. 
 
4./ Az intézmény engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

Dunaföldvár    
Alapszolgáltatási 

Központ 

2015.03.01-jétől 

Vezető 
Nappali 
ellátás 

Házi segít- 
ségnyújtás 

Szociális 
étkeztetés 

Családsegítő 
szolgáltatás 

Takarítónő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
3 fő 

 
1 fő 

1,5 fő 
családgondozó 

és 0,5 fő 
szociális 

segítő (2 fő) 
 

 
 

0,5 fő 

 
5./ Az intézmény költségvetését a 2015. évre tervezett önkormányzati költségvetési rendelet 
elfogadásával kell elkészíteni. Az intézmény gazdálkodási  feladatait a Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal látja el.  
 
6./  a.)Az Alapszolgáltatási Központ alapításával egyidejűleg a Képviselő-testület módosítja a 
Napsugár Integrált Szociális Intézmény Alapító Okiratát a jelen határozathoz csatolt 3. számú 
módosító okirattal, 2015. február 28-ai időponttól kezdődően.   
 
b.) A Képviselő-testület elfogadja a NISZI 3.számú módosító okiratával egységes szerkezetbe foglalt 
és a határozathoz csatolt módosított Alapító Okiratát.  
 
c.) A Képviselő-testület elfogadja a NISZI 2014. november 12-én kelt módosított SZMSZ-ét, Szakmai 
Programját és azok mellékleteit, melyek 2015. március 01-jétől hatályosak és jelen határozathoz 
csatolásra kerülnek.  
 
7./ Az alapítást követően az új intézmény, a Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ és Napsugár 
Idősek Otthona  dokumentumait a szakmai szervezetekkel véleményeztetni kell.  
 



8./ A Képviselő-testület a tárgyban hozott 112/2014.(V.27.) KT és a 207/2014. (IX.26.) KT határozatát 
visszavonja. 
 
9./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket a működési engedélyek beszerzésére.  
 
 
10./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 
Gyermekjóléti Társulás bővítése ügyében   az alábbi döntést hozta: 
 

I. Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2013. június 28-án kelt, és 2013. július 01-től 
hatályos társulási megállapodással alapított Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti 
Társulás Társulási megállapodásának módosítását határozza el, a társulási Tanács tagjaival 
történt előzetes egyeztetésre figyelemmel, a csatolt 5. sz. Társulási megállapodást 
módosító okirattal. 

 
II. A Képviselő-testület javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2013. 11. 12. számú alapító 

okirattal alapított „Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti szolgálat” költségvetési 
szervet alakítsa át és tevékenyégét bővítse, melynek új neve 2015. április 01-jétől: 
„Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ”. 

 
III. Dunaföldvár Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatási feladatait 2015. április 

01-jétől, hivatkozással a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
tv. 91.§. (1) bek. b) pontjában foglaltakra a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti 
Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulásba történő részvétellel végzi: 

 

Dunaföldvár és 
Környéke 

Gyermekjóléti 
Szolgálat és 

Alapszolgáltatási 
Központ 

2015.04-01-jétől 

Vezető 
Nappali 
ellátás 

Házi segít- 
ségnyújtás. 

Szociális 
étkeztetés 

Gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Családsegítő 
szolgáltatás 

Takarítónő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
3 fő 

 
1 fő 

 
2 fő 

Család- 
gondozó 

1,5 fő 
családgondozó 

és 0,5 fő 
szociális 

segítő (2 fő) 
 

 
 

0,5 fő 

 
IV. A Képviselő-testület 2014. március 31-el az Alapszolgáltatási Központ intézményt megszünteti.  
 
 
Határidő: Folyamatos,  
                  a 7. pont esetében a  véleményeztetési eljárás megindítására 2014. december 01. 
                  A 9. pont esetében a működési engedélyek beszerzésére 2015. 02.15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 
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233/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi  Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre szóló munkatervét megismerte és 
egyetért a munkatervben megfogalmazottakkal. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
              Horváthné Támer Ilona igazgató 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  
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K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

234/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési 
Központ és Könyvtár 2015. évre szóló munkatervét  jóváhagyja. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 
              Pataki Dezső - Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgató 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 
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235/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve a Dunaföldvári Roma nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta, és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a 2015. 
január 01. napjától hatályos együttműködési megállapodást.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2014. december 10. -  aláírásra 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül: 
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236/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2006.(XI.28.) KT határozat 5./ 
pontjában foglaltak megvalósítása érdekében 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZKÖLTSÉGEN TÖRTÉNŐ  TEMETÉSEK 
KEGYELETI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEMPONTBÓL MINIMUM FELTÉTELEKNEK 

MEGFELELŐ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
 
1./ A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen történő eletettetésének 
szükségszerűségéről való értesítés (határozat) átvételétől kezdődően az összes szükséges egyeztetések 
– temető-üzemeltető hivatal, ismert hozzátartozó – megtétele, a temetés megszervezése és a temetési 
szolgáltatási tevékenységek elvégzése  2015. január 01-től kezdődően 2015. december 31-ig terjedő 
időtartamra. 

2./ A közköltségen történő temetés nyertese vállalja, hogy a temetési szolgáltatást az Önkormányzat 
által megnevezett – köztemetői feladatokat ellátó –  temetőben végzi. Kivételt képezhet, amikor az 
elhunyt Ő maga még életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, urnahelyt vagy kriptát épített és 
a megváltás érvényes,  részére bárki igazolhatóan bármely dunaföldvári temetőben sírhelyet, 
urnahelyet  vagy kriptát vásárolt.  
 
3./ A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az Önkormányzatnak a temetkezéssel kapcsolatos 
feladatok és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete és 
annak mellékletei alapján alakítja ki  a szolgáltatási díjakat a hűtési költségeket is tartalmazó 
ajánlatával.  
Ez alól kivételt képez a 2./ pontban foglalt eset, amikor az elhalt már rendelkezik  sír (kripta), vagy 
urnahellyel és az eltemettetés nem a köztemetőben történik. Ez esetben a hivatkozott önkormányzati 
rendelet 1., 2., sz. mellékletei helyett a temető üzemeltető „temetőszabályzata” szerinti díjak 
alkalmazandók. 
 
4./ A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb és a legalacsonyabb árfekvésű kelékeket 
vásárolja meg, a hűtési költségek minimalizálására törekszik és a legegyszerűbb szolgáltatást nyújtja. 
A kellékeket, a hűtési költségek minimalizálásra vonatkozó javaslatait  és a szolgáltatást a pályázatban 
tételesen fel kell sorolni, a 2014. szeptember 30-ai áron be kell árazni, mind a koporsós, a 
hamvasztásos és az urnafülkés temetés esetében is. A temetőüzemeltető részére fizetendő díjakat is 
részletesen be kell mutatni a köztemetőre (református) és az egyéb (katolikus, evangélikus) temetőkre 
vonatkozóan is. 
 
5./ A pályázat nyertese vállalja, hogy év közben a díjait csak abban az esetben módosítja, ha igazolni 
tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a megjelölt termék már nem szerezhető be, a 
temetőüzemeltető temető szabályzatát, az Önkormányzat a már hivatkozott rendeletét módosította és 
ezért a pályázati díjak nem tarthatók. A díjak a hivatkozott dokumentumokban foglalt mértékig 
emelhetők. 



 
6./ A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba történő vagy hamvasztásos temetés közül azt 
a szolgáltatást végzi, amelyre az önkormányzat egyedi határozata szól (Elsődleges a hamvasztásos 
temetés).  
 
7./ A pályázatokat 2014. december 05-ig postai úton vagy személyesen benyújtani zárt, jeligés 
borítékban. 
A borítékot „Pályázat közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére” 
felirattal kell ellátni.  
 

Cím:  Horváth Zsolt  polgármester 

         7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u2.  
 
A pályázat személyes kiadása ugyanitt, Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
 
Részletes információ kérhető: Bárdos Lászlóné dr. jegyzőtől 06/75 541-550/162 vagy 
                             06/75 541-551 telefonon, 
vagy személyesen szerda délelőtt 8-12 óráig. 
 
8./ A pályázatok bontására a 2014. december 09-ei Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül sor.  
 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2014. december 16-ai ülésén dönt. 
 
9./ A Testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, az 1 
éves határozott idejű szolgáltatási időtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan idejűvé 
alakítja.  
 
Dunaföldvár, 2014. november 25. 
 
        Horváth Zsolt s.k. 
            polgármester 
 
 
 
 
Határidő: meghirdetésre 2014. november 30. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  
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237/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Széles János, Jákli 
Viktor, Kiss Lajos Csaba, dr. Hallai Róbert kéviselők és Petrovics Józsefné, ifj. Viczai János, 
Lubik Magdolna nem képviselő bizottsági tagok írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk 
felajánlásáról. A képviselő-testület összesen 1 475 929,- Ft tiszteletdíjat és annak járulékát az 
alábbi civil szervezetek támogatására használja fel: 
 
 
Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 
1. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ 331 843,- 
2. Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület 176 519,- 
3. Polgárőrség Dunaföldvár 331 843,- 
4. Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány 127 000,- 
5. Part-Oldalak Kulturális Egylet 77 843,- 
6. Löfan Mazsorett Csoport 77 843,-  
7. Holler UFC 127 000,- 
8. Aranyhorog Horgászegyesület 127 000,- 
9. „Együtt a korszerű oktatásért” Alapítvány 49 519,- 
10. DSTE Tenisz Szakosztály 49 519,- 
 Összesen:              1 475 929,- 
     
Határidő: A civil szervezet értesítésére 2014.12.10. 
Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
 

k.m.f. 
 

                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
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238/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 
1./A 2015. évi helyi költségvetés terhére 339.150.- Ft-ért megvásárolja az 1 éves kor alatti 
gyermekek számára a C típusú Meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás elleni 
oltóanyagot. 
 
2./  A 2015. évi költségvetésében a 15 hónapos gyermekek védőoltására az 614.250.- forintot 
biztosítja. A GLAXO SMITH KLINE KFT-vel való szerződés fenntartását támogatja. 
  
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

239/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a tartalékkeret 
terhére engedélyezi a Dunaföldvári Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi önkormányzati 
támogatás előirányzatának  növelését 3.870 e Ft-tal. 

 
Az előirányzat módosítást a soron következő költségvetési módosításon át kell vezetni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős : Horváth Zsolt polgármester 
               Tángli Istvánné pénzügyi  vezető 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

240/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eladásra kijelöli a dunaföldvári 
3544 hrsz.-ú, 1155 m2 területű, beépítetlen ingatlant, nyílt licit útján történő értékesítésre. 
 
Kikiáltási ár: 1.000.000.- Ft. +ÁFA 
  

Vevőt terheli a jogügylettel kapcsolatos összes költség. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos 
iratok aláírására. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

241/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Baross utca 54. szám (3743 hrsz.) előtti 
közterületen (3742/1 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

        

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 354.965,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 3.194.685,- Ft 90 

Forrás összesen 3.549.650,- Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.549.650,-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) 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  

 



- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó). 

 

- A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

- 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 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III.10.) KT. számú 
rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

242/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Kossuth Lajos utca 37. szám (1314/1 hrsz.) előtti 
közterületen (1219 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

        

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 400.812,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 3.607.308,- Ft 90 

Forrás összesen 4.008.120,- Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.008.120,-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) 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  

 



- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó). 

 

- A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

- 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 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III.10.) KT. számú 
rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

243/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Vasút utca 8. szám (3673 hrsz.) előtti közterületen 
(3695 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

        

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 440.690,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 3.966.210,- Ft 90 

Forrás összesen 4.406.900,- Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.406.900,-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) 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  



 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó). 

 

- A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

- 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 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III.10.) KT. számú 
rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 658-31/2014. 

 
 

K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én (Kedden)  
15:00 órakor megtartott  soros  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

244/2014.(XI.25.) KT  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Vermek sora 15. szám (2837 hrsz.) előtti 
közterületen (2868 hrsz.) elfeledett pince- oldalág leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

        

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 199.136,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 1.792.224,- Ft 90 

Forrás összesen 1.991.360,- Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.991.360,-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) 

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  



 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó). 

 

- A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

- 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 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III.10.) KT. számú 
rendelet 2.1. számú melléklet pince-partfal keretéből biztosítja. 
 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
                       Horváth Zsolt   sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                           polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2014. november 26. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
 


