
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei ülésére  

„Sürgősségi indítvány” 

 

Tárgy:   Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti ingatlan 

vizesblokk felújítása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    - 

Sürgősség indoka:     önkormányzati vagyon védelem 

Ügyiratszám:      DFV/2694-2/2020 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- Dunántúli Régió (7621, Pécs, Janus P. u. 6.) kérelmet 

nyújtott be a T. Képviselő- testület felé. Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a Dunaföldvár, Templom 

u. 32. szám alatti Tanoda épületszárnyának teljes elektromos hálózata felújításra került, kiépítésre került a 

kamera- és riasztórendszer, az épület akadálymentesítése és a fűtési rendszer cseréje megtörtént, új nyílászárók 

kerültek beépítésre, elkészült a födém szerkezet megerősítése valamint a tetőszerkezet teljes cseréje. Jelenleg 

az épület homlokzata és belső tereinek felújítása zajlik, tervezett befejezési határidő 2020. december 31. 

Utolsó kivitelezési feladatként a vizesblokk felújítása történne, amelynek költsége előzetes árajánlat alapján 

bruttó 14.500.000,- Ft. A vizesblokkal az épületszárny teljeskörű felújítása megvalósul, mintegy 85 millió 

forint beruházási költségen. 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- Dunántúli Régiójának képviseletében Tisztelettel arra kérik 

Dunaföldvár Város Önkormányzatát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a vizesblokk felújítását 

5.000.000,- Ft összeggel. 

 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a beruházás támogatása mellett dönt, úgy a pénzügyi 

fedezetet Dunaföldvár Város 2020. évi költségvetésének általános tartalék keretéből tudja biztosítani. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2020. szeptember 22. 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 

  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete  

1. úgy döntött, hogy a 7020, Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti Tanoda vizesblokk felújítása 

tárgyában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- Dunántúli Régió kérelmét (7621, Pécs, 

Janus P. u. 6.) támogatja. 

2. A kivitelezési munkákhoz bruttó 5.000.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése 

általános tartalékkeretének terhére. 

3. A vizesblokk felújítási munkáit – a fent megállapított összeg erejéig (egyeztetve a Máltai 

Szeretetszolgálattal) – Dunaföldvár Város Önkormányzata végezteti el és fizeti ki a 2. pont erejéig. 

4. a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 


