
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. június 2-ai soron kívüli ülésére  

 

Tárgy:  Ukrajnai menekültek elhelyezésével 

kapcsolatos mobilházak beszerzése 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/929-21/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2022. február 24. napján Oroszország megtámadta Ukrajnát. A menekültek elhelyezését és 

ellátását az önkormányzatok biztosítják. 

A Pannonia Bio Zrt. a társadalmi felelősségvállalás keretében a menekültek megsegítésére 

100.000.- euro összegnek megfelelő forint összegű támogatást nyújt Dunaföldvár Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére.  

 

Az Önkormányzat a 70/2022. (III.17.) KT határozat 5. pontja alapján a Pannonia Bio Zrt. 

100 000 Euro-nak megfelelő összegű forint támogatás az ukrajnai háborúval összefüggő 

humanitárius költségek fedezetére szolgál. 

A támogatást az igények felmerülését és az elszámolást követően folyamatosan folyósítja az 

Önkormányzat részére. 

 

A Pannonia Bio Zrt. 2022. március 11-én 15 000 000 Ft összegű támogatást utalt az 

Önkormányzat bankszámlájára. A támogatás felhasználásra került, az elszámolása és a 

keretösszeg következő részletének lehívása folyamatban van.  

 

Az ukrajnai menekültek a kemping faházaiban kerültek elszállásolásra. A nyári időszakban ez 

problémát jelent, mert a turisták szállásigényeit - a lecsökkent férőhelyek száma miatt - nem 

tudjuk teljesíteni. 

A korlátozott lehetőségek megoldására javasoljuk 2 db mobilház megvásárlását.  

Az Önkormányzat részéről a Dunaföldvári Dunaparti Kft. részére 21 590 000 Ft fejlesztési célú 

pénzeszköz kerülne átadásra, melyből a Kft. 2 db konténerházat vásárolna és telepítene a 7020 

Dunaföldvár, Hősök tere 23. szám alatti telephelyére. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatását és az ügyben döntéshozatalát.  

 

Dunaföldvár, 2022. május 31. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

           polgármester 

 

 

 



 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata a 21 590 000 Ft-ot fejlesztési célú pénzeszköz 

átadásként a Dunaföldvári Dunaparti Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) részére 

átad azzal, hogy a pénzeszköz átadásból a menekültek részére konténerházakat 

vásároljon és a 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 23. szám alatti telephelyére telepítsen. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül:  Adó és Pénzügyi Iroda 

   Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

   Dunaföldvári Dunaparti Kft. 

    


