
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-14/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 23-án (Kedden) 800 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

110/2017.(V.23.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő – testülete a Dunaföldvár Város Településszerkezeti Terve 

módosításának egységes szerkezetbe foglalt, határozathoz csatolt dokumentációt elfogadja, 

egyben az 2/2015.(I.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                                dr. Révész Judit sk. 

                         polgármester                                                             aljegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. május 23. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-14/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 23-án (Kedden) 800 

órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

111/2017.(V.23.) 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: Dunaföldvár, Közép Burgundia utca (4352, 4388 hrsz.) útburkolat 

helyreállítása nagy mennyiségű csapadék okozta kimosódás miatt 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2017. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
991.535,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 8.923.812,- Ft 90 

Források összesen 9.915.347,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 9.915.347,-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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.  

 



A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               dr. Révész Judit sk. 

                         polgármester                                                             aljegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. május 23. 

A kivonat hiteléül: 

 


