
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. július 8-ai soron kívüli ülésére 

 

Tárgy:      A Dunaföldvári Római Katolikus Egyház  

támogatási kérelme konténer WC 

kihelyezéséhez 

Előadó:      Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:    dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:     DFV/1512-7/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: ÖR) 2. § (1) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata tárgyévi 

költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére 

felhalmozási, vagy működési célú támogatás nyújtható. 

 

A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia 2021. július 5. napján a Dunaföldvár, Fehérvári úti 

temetőben illemhely megvalósulásához támogatási iránt kérelmet nyújtott be. 

A beruházás költségei: 

 illemhely konténer    nettó 2 179 000.- Ft 

 engedélyezés és tervezés díja:  40 000.- Ft 

 közművek bekötése   900 000.- Ft. 

 

A nyilvános illemhely üzemeltetését a Plébánia a temető üzemeltetőjével közösen vállalja. 

 

A 110/2021, (VI.09.) PM határozat 2. pontjának i) alpontja alapján a Temetőben mobil WC 

kialakítására 2.000.000-Ft előirányzatot, mint fejlesztési célú támogatást biztosít a Katolikus 

Egyház részére a 2021. évi költségvetés 14. mellékletében. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt.  

 

Dunaföldvár, 2021.július 7. 

 

                     Horváth Zsolt s.k. 

             polgármester 
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             H A T Á R O Z A T I        J A V A S  L A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Dunaföldvári Római Katolikus Plébániát (a továbbiakban Plébánia) a Dunaföldvár, 

Fehérvári úti temetőben illemhely kialakítása iránt benyújtott támogatási kérelmére a 

110/2021. (VI.09.) PM. határozat 2. i) alpontjában foglaltak alapján 2.000.000 Ft 

vissza nem térítendő felhalmozási támogatásban részesíti.  

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 támogatásról 

megállapodást kell kötni és a támogatási összeg felhasználásról el kell számolni. 

3. a polgármester jogosult a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, 

valamint  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmező 


