
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/524-1/2023. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 06-án (hétfőn) 

16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldváron a Templom utca 5. szám (1079/1 hrsz.) előtti közterületen (943 hrsz.) 

egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

22/2023.(II.06.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5. szám (Dunaföldvár 1079/1 

hrsz.) alatti gimnázium előtti közterületen (Dunaföldvár 943 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg 

leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2023. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 4.414.266,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 10.299.954,- Ft 70 

Források összesen 14.714.220,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 14.714.220,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani.  

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó).  

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 

elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 

Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 



 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 A testület a saját forrás összegét a 2023. évi költségvetési rendelet általános tartaléka 

biztosítja. 

 A vis maiorral összefüggő kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. évi költségvetési 

rendelet általános tartaléka biztosítja. 

  

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Magyar Államkincstár 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

 

 

 

k. m f. 

 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

    Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/524-1/2023. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 06-án (hétfőn) 

16:00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: EL-DENT 96 Kft. egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – rendelési idő 

változása miatt 

 

23/2023.(II.06.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. tudomásul veszi a 170096046 (Gi) számú szakmai szervezeti egység azonosítóval 

rendelkező területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek, ifjúsági fogászati 

fogorvosi alapellátási szolgáltatás jogszabály szerinti rendelési idejének módosítását. 

2. felhatalmazza a polgármestert a rendelési idő változása miatt az „EL-DENT 96” Kft-

vel megkötött szerződés módosításának aláírására, a szükséges nyilatkozat, 

jognyilatkozat, valamint a szükséges intézkedések megtételére.    

   

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  folyamatos 

Értesül:  

1. EL-DENT 96 Kft. 

2. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

3. Hatósági és Szociális Iroda 

 

 

 

k. m f. 

 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

    Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/524-1/2023. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 06-án (hétfőn) 

16:30 órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a „Béke tér 1. szám alatti társasház komplex felújítása” tárgyú közbeszerzés 

eredményéről 

 

24/2023.(II.06.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 tartózkodás és 3 nem 

szavazat alapján az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem fogadja el. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

k. m f. 

 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

    Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 


