
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-6/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (Hétfőn) 

1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

136/2016.(VIII.29) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Kossuth tér 5. szám (1225 hrsz.) előtti 

közterületen (877 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
659.892,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 5.939.028,- Ft 90 

Források összesen 6.598.920,- Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.598.920,-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) 

 

 Az adott káreseményre 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 támogatás 

elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 

Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

 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 2016. évi költségvetésről szóló rendelet alapján a 

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, 2016. augusztus 29. 

A kivonat hiteléül:  
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1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

137/2016.(VIII.29) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 

keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megjelent TOP-3.2.2-15-TL1 

– Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások 

kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 

című felhívása támogatási kérelmeket nyújt be 100% támogatási arányban, max. 250 millió Ft 

értékben. 

 

A fejlesztés keretében megvalósítandó napelempark helyszínéül biztosítja a dunaföldvári 

5003/75 hrsz-ú ingatlant. 

 

A testület megbízza Viczai Jánost (7020 Dunaföldvár, Ady Endre u. 2.) az épület energetikai 

tanúsítások elkészítésével. A megbízás díja: 500 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 635 000 Ft. 

 

A testület megbízza Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft-t (8220 Balatonalmádi Baross G. u. 

13.) a projektterv elkészítésével. A megbízás díja: 2 054 965 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 609 806 

Ft. 

 

A testület a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek fedezetét összesen 3 244 806 Ft-ot a 

2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. augusztus 29. 

A kivonat hiteléül:  
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138/2016.(VIII.29) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ (2) bekeztése alapján a helyi 

választási iroda vezetőjének (jegyző) indítványa alapján a szavazatszámláló bizottságok 

póttagjává megválasztja: 

 

 

Barina Gyuláné 7020 Dunaföldvár Liszt F. u. 7. és 

 

Viktor Dezsőné 7020 Dunaföldvár Mészáros u. 9. szám alatti lakosokat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. augusztus 29. 

A kivonat hiteléül:  
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1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

139/2016.(VIII.29) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta az önkormányzat 

tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szól 23/2013.(IX.10.) 

önkormányzati rendeletét, és úgy határozott, hogy azt nem indokolt módosítani a díjtételek 

törvényi változása miatt. 

 

Határidő: 2016.09.30. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. augusztus 29. 

A kivonat hiteléül:  
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K I V O N A T 
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1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

140/2016.(VIII.29) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

úgy döntött, hogy: 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lukácsi Pál „A teremtő idő – 

Polgári kori egyesületek Dunaföldváron” címmel írt kéziratát könyv formájában kiadja. A 

könyv 1.000 példányban készül el, melynek költségét, 399.595 Ft-ot a város a nyomda részére 

megfizeti. A könyv kiadásához 150.000 Ft értékben magánfelajánlásként az Önkormányzat 

házipénztárába befizettek. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. augusztus 29. 

A kivonat hiteléül:  
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K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (Hétfőn) 

1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

141/2016.(VIII.29) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Süveges Árpád 

Róbertné alpolgármester írásbeli bejelentését a tiszteletdíja felajánlásáról. 

 

A képviselő-testület összesen 101 600,- Ft-ot – 80 000,- Ft tiszteletdíjat és annak járulékát – az 

önkormányzat kiadásaiban szereplő, Lukácsi Pál A teremtő idő című könyvének 

megjelentetésével összefüggő kiadások kifizetésére használja fel. 

 

 

Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatási összeg 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata 101 600,- 

 Összesen:                 101 600,-   

   

   

Határidő:  a kiadások érvényesülésekor azonnal 

Felelős:    Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. augusztus 29. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-6/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (Hétfőn) 

1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

142/2016.(VIII.29) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

úgy döntött, hogy: 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általános tartalékkeret terhére 

-  elfogadja a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. – mint a teljes települések, azon belül 

teljes fekvések (a belterület, külterület és zártkert) állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisának a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLII. törvény 9.§ (8) k) és a földtermelési és 

térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5.§ (3) és (7) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján kizárólagos, 100%-ban állami tulajdonú forgalmazója – alábbi 

árajánlatát, amely szerint: 

 

Dunaföldvár Város 2011. évi ingatlan nyilvántartási állapotú állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázisának egyszeri felhasználásra, településrendezési 

tervkészítési célra történő öt éves adatfrissítését 1.104.270 Ft + ÁFA díj ellenében 

biztosítják. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. augusztus 29. 

A kivonat hiteléül:  

 


