
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére 

 

Tárgy:   Dunaföldvári Művelődési Központ és 

Könyvtár beruházási pótigénye 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények  

       módosításáról  szóló 2011. évi CXXVIII.  

       mellőzve  

Ügyiratszám:      PENZ/ 13-12 /2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár pótigényt nyújtott be a 2021. évi költségvetés 

második fordulójára. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kérelme 

a Pénzügyi és Adó Irodához 2021. március 04-én érkezett, ezért nem került a 2021. évi 

költségvetés második fordulójába beépítésre. 

A kérelemben feltüntetett beruházások közül - a vagyonvédelmi feladatok kiemelt fontossága 

miatt – a legsürgetőbb feladatok, melyeket haladéktalanul el kell végezni:  

1.  A Művelődési Ház lapostető szigetelése ( 2 250 000 Ft), 

2. A Vártorony / Ispánház kazáncseréje (2 db – 2 750 000 Ft)  

Az épület beázása miatt szükséges a lapostető szigetelése, valamint a várban a meghibásodott 

kazán mielőbbi cseréje szükséges, mert a csőtörés okozta vizesedést a kazánnal való fűtéssel 

tudjuk megszüntetni. 

 

Kérem a fentiek megvitatását és az ügyben a döntéshozatalt. 

 

Dunaföldvár, 2021. március 04. 

 

 

                                                                                       Horváth Zsolt s.k. 

                                                                                           polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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 engedélyezi a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár költségvetésében a 2021. évi költségvetés soron következő előirányzat 

módosítása során kerüljön átvezetésre az intézmény dologi kiadásairól a 2021. évi költségvetés 

15. melléklet szerinti beruházások és felújítások közé: 

1. A Művelődési Ház lapostető szigetelése ( 2 250 000 Ft), 

2. A Vártorony / Ispánház kazáncseréje (2 db – 2 750 000 Ft) értékben. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  2021.09.30. 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

 


