
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére  

 

Tárgy:       A Dunaföldvári Római Katolikus  

       Plébánia kérelme hulladék   

       elszállításának támogatása iránt 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Sulák Judit titkársági ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/319-34/2020. 

 

            

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia szemétszállítása 2.000.000 Ft összegben 

támogatásra került a 23/2020.(IV.30.) PM határozattal, melyet a Képviselő-testület 

74/2020.(VII.07.) KT határozatával megerősített. 

 

A szemét elszállításához további 400.000 Ft-ra volt szüksége a Plébániának, mely kérelmet a 

Képviselő-testület a 74/2020.(X.27.) KT határozatával szintén támogatott. 

 

2020. november 09-én a Plébánia képviselője azzal a kérelemmel fordult a T. Képviselő-testület 

felé, hogy a szemétszállítás folyamatos biztosítása érdekében 2021-ben is támogassák az 

Egyházat. A Plébánia a szállítási költségekre 2.500.000 Ft összeg értékben nyújtott be kérelmet. 

 

A Kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a fentiek megvitatását és az ügyben a döntéshozatalt. 

 

Dunaföldvár, 2020. november 12. 

 

 

                                                                                       Horváth Zsolt s.k. 

                                                                                         polgármester  

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT (I.) 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete feladat - és hatáskörébe eljárva a képviselők véleményének 

figyelembevételével úgy döntött, hogy  

1. a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia 2.500.000 Ft összegű, szemétszállítás 

biztosítása iránti kérelmét a 2021. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére 

támogatja. 

2. a hulladékszállításra vonatkozó szerződés aláírására, szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok, illetve intézkedések megtételére a polgármester jogosult. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT (II.) 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete feladat - és hatáskörébe eljárva a képviselők véleményének 

figyelembevételével úgy döntött, hogy a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia 2.500.000 Ft 

összegű, szemétszállítás biztosítása iránti kérelmét nem támogatja. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  azonnal 

 




