
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. december 13-ai ülésére 

 

Tárgy:   Pannonia Bio Zrt. felajánlása 

Előadó:        Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:      dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:       DFV/3952-4/2022. 

 

Tisztelt Képviselő- Testület! 

 

A Pannonia Bio Zrt. (1051 Budapest, Zrínyi utca 16. I/1.) a társadalmi felelősségvállalás 

keretében 12 500 000 Ft, azaz Tizenkétmillió-ötszázezer forint összegű támogatást nyújt 

Dunaföldvár Város Önkormányzata részére. 

A Pannonia Bio Zrt. 15 000 000 Ft, azaz Tizenötmillió forint támogatást biztosít a 7020 

Dunaföldvár, Jókia utca 7., Kossuth Lajos utca 4, valamint a József tér 7. szám alatti óvodák 

épületeinek fűtéskorszerűsítésére, illetve a napelem-rendszer bővítésére és kiépítésére. 

 

A 12 500 000 Ft-os támogatást az alábbi célokra kell fordítani: 

1. 4 000 000 Ft az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek és családjainak a fejlődési és 

szituációs problémák megoldásában pszichológiai megsegítésére,  

2. 3 000 000 Ft a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete és a Dunaföldvár Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ közreműködésével 2022. 

december 23. és 2023. január 1. közötti időszakban étkeztetés biztosítására a 

dunaföldvári lakosú rászorulók részére, 

3. 3 000 000 Ft higiéniás és hideg élelmiszercsomag biztosítására a dunaföldvári lakosú 

rászorulók számára, 

4. 2 500 000 Ft a dunaföldvári lakosú rászorulók részére ételmentő program alapján meleg 

étel biztosítására. 

 

A fűtéskorszerűsítésről a Képviselő-testület 220/2022.(XI.22.) KT határozattal döntött, amely 

alapján 15 500 000 Ft-ot biztosít a város 2022. évi költségvetésének általános tartaléka az 

alábbiakra: 

a) a napelemek bővítése és telepítése esetén műszaki- gazdasági tervek  elkészítésére 

bruttó 3 millió forint, 

b) Óvodák (József tér 7., Jókai u. 7., Kossuth L. u. 4.), összesen 10 db Nordic -25 fokig 

működő, wifis parapet klíma, bruttó 8,5 millió forint. A szükséges hálózat fejlesztésre 

bruttó 500 ezer forint. 

c) Autóbusz pályaudvar váróterem és nyilvános WC, 1db Nordic -25 fokig  működő, 

wifis parapet klíma és 4 db hősugárzó, bruttó 1,5 millió forint. 

d) Tájház, 1db Nordic -25 fokig működő, wifis parapet klíma és 1 db hősugárzó, bruttó 2 

millió forint. 

A támogatásra tekintettel a 220/2022. (XI.22.) KT határozat módosítása szükséges.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2022. december 08. 

        Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 

  



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a Pannonia Bio Zrt. (1051 Budapest, Zrínyi utca 16. I/1.) által nyújtott  

a. 12 500 000 Ft, illetve  

b. 15 000 000 Ft támogatást elfogadja. 

2. az 1. a. pont szerinti támogatást a megállapodás alapján az alábbi célokra kell 

felhasználni:  

a. 4 000 000 Ft az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek és családjainak a fejlődési 

és szituációs problémák megoldásában pszichológiai segítség nyújtására,  

b. 3 000 000 Ft a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete és a Dunaföldvár Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ közreműködésével 

2022. december 23. és 2023. január 1. közötti időszakban étkeztetés 

biztosítására a dunaföldvári lakosú rászorulók részére, 

c. 3 000 000 Ft higiéniás és hideg élelmiszercsomag biztosítására a dunaföldvári 

lakosú rászorulók számára, 

d. 2 500 000 Ft a dunaföldvári lakosú rászorulók részére ételmentő program 

alapján meleg étel biztosítására. 

3. az 1. b. pont szerinti támogatást a megállapodás alapján a 7020 Dunaföldvár, Jókia utca 

7., Kossuth Lajos utca 4, valamint a József tér 7. szám alatti óvodák épületeinek 

fűtéskorszerűsítésére, illetve a napelem-rendszer bővítésére és kiépítésére kell fordítani 

4. a 3. pontra tekintettel a 220/2022.(XI.22.) KT határozat 2. pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

„2. a szükséges tervezési és I. ütemben megvalósítandó, alábbi kivitelezési 

munkákra bruttó 6,5 millió forintot biztosít a város 2022. évi költségvetésének általános 

tartaléka terhére: 

a. a napelemek bővítése és telepítése esetén műszaki- gazdasági tervek 

 elkészítésére bruttó 3 millió forint, 

b. Autóbusz pályaudvar váróterem és nyilvános WC, 1db Nordic -25 fokig 

 működő, wifis parapet klíma és 4 db hősugárzó, bruttó 1,5 millió forint. 

d. Tájház, 1db Nordic -25 fokig működő, wifis parapet klíma és 1 db hősugárzó, 

bruttó 2 millió forint.” 

5. felhatalmazza a polgármestert a támogatással és annak felhasználásával kapcsolatos 

nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére, illetve a 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodával és a Dunaföldvár 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központtal együttműködve az 

1. a. szerinti támogatásra jogosultak körének meghatározására. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül: 

1. Pénzügyi és Adó Iroda 

2. Hatósági és Szociális Iroda 

3. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 
 


