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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dunaföldvári 105. sz. IV. Béla cserkészcsapat, - mely a Cserkészet a Holnap Gyermekeiért
Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) keretein belül tevékenykedik - a 2020. november 24-ei
Képviselő-testületi döntésre a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia (továbbiakban:
Plébánia) tulajdonában álló – de az Egyesület használatában lévő – Dunaföldvár 989/2. hrsz-ú
ingatlan tetőcseréjéhez támogatási kérelmet nyújtott be.
Dunaföldvár Város Polgármestere - Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviseletében eljárva
- a 75/2020. (XI.24.) határozatában úgy döntött, hogy részletesen meghatározott feltételek
teljesülése mellett 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Egyesületet,
mely összeget teljes egészében a fent megjelölt ingatlan tetőcseréjére kell fordítaniuk. A döntés
az előterjesztés mellékeltét képezi.
2020. november 9-én az Egyesület a tetőcsere iránti kérelmét visszavonta, tekintettel arra, hogy
az ingatlan a Plébánia tulajdonában áll, a kivitelezési szerződést is a Plébánia fogja megkötni a
vállalkozóval. Ezzel párhuzamosan a Plébánia benyújtotta a tetőcsere iránti támogatási
kérelmét.
A Plébánia kérelmében pontosította a tetőcsere részleteit. A jelenlegi palatető a falak
teherbírásának figyelembe vételével kerül lecserélésre, de a tető szerkezetében ez nem
eredményez változást.
Arra kérik Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a korábban
megállapított támogatásban foglaltak szerint biztosítson 1.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást a Plébánia részére a tetőcsere megvalósítása érdekében.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt!
Dunaföldvár, 2020. december 09.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 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 hatáskörében eljárva a képviselők
véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban Plébánia) tetőcsere iránt
benyújtott támogatási kérelmét a 2021. évi költségvetés civil szervezetek számára fenntartott
keretből 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az alábbi feltételek
együttes teljesülése esetén:
a) A Plébánia a Dunaföldvár 989/2. hrsz-ú ingatlanon megvalósított felújításról szóló
sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyvvel köteles igazolni felújítás tényét, valamint a
felújítás teljesítéséről szóló végszámlát bemutatni Dunaföldvár Város
Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) részére,
b) tetőfelújítás költségéből 4.000.000 Ft-tal a Plébániának rendelkeznie kell és ezt
írásban igazolni is köteles az Önkormányzat felé,
c) a Plébánia köteles a műszaki tartalmat és a részletes költségvetést, árajánlatot
bemutatni az Önkormányzat felé,
d) a Plébánia köteles a felújítás során műszaki ellenőrt alkalmazni,
e) a Plébánia köteles az épületre vonatkozó statikai tervet bemutatni az Önkormányzat
részére,
f) a Plébánia köteles a felújításhoz szükséges településképi véleményezési eljárást
indítania.
2. az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson
kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet alapján az
1. pontban meghatározott összegről és 1. pontban meghatározott feltételekről megállapodást
kell kötni és a támogatási összeg felhasználásról el kell számolni.
3. a polgármester jogosult a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, valamint
4. a 75/2020. (XI.24.) PM határozatot hatályon kívül helyezi.
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