
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére  

 

  

Tárgy:   7020 Dunaföldvár, Felső Burgundiában 

közvilágítási lámpák létesítése, egyéb 

fejlesztések 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

       Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,– 

       Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  

       Bizottság 

Ügyiratszám:       DFV/2150-6/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzati képviselői indítványra több kisebb fejlesztést kíván indítani Dunaföldvár Város 

Önkormányzata a következők szerint: 

 

1. 7020, Dunaföldvár, Felső Burgundiában 2 db napelemes közvilágítási lámpa telepítése, 

bekerülési költsége bruttó 1.100.000,- Ft. 

2. 7020, Dunaföldvár, 6-os út és a Felső Fok utca kereszteződésében, a gyalogos és kerékpárút 

melletti buszmegállóban acél szerkezetű, fémlemez fedésű buszváró létesítése, bekerülési 

költsége alapozással, legyártással, helyszíni szereléssel bruttó 1.300.000,- Ft. 

3. 7020, Dunaföldvár, Seregélyesi út két oldalán, a Hunyadi park mellett 2 db burkolt 

buszmegálló sziget létesítése (a Magyar Közút NZrt. Tolna Megyei Igazgatóságával 

egyeztetett módon), bekerülési költsége bruttó 1.500.000,- Ft, mely ár tartalmazza a 

szükséges földmunkát, szegélyezést, térkő burkolatot illetve a padka megerősítését 

kőszórással. 

 

 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 20.      

 

Horváth Zsolt sk. 
          polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére fedezetet biztosít a 

a) 7020 Dunaföldvár, Felső Burgundiában 2 db napelemes közvilágítási lámpa 

telepítésére bruttó 1.100.000,- Ft-ot, 



b) 7020 Dunaföldvár, 6-os út és a Felső Fok utca kereszteződésében, a gyalogos és 

kerékpárút melletti buszmegállóban acél szerkezetű, fémlemez fedésű buszváró 

létesítésére bruttó 1.300.000,- Ft-ot, 

c) 7020 Dunaföldvár, Seregélyesi út két oldalán, a Hunyadi park mellett 2 db 

burkolt buszmegálló sziget létesítésére bruttó 1.500.000,- Ft-ot,  

2. Felhatalmazza  

a.) a polgármestert a beruházás megvalósításával, az ahhoz szükséges 

nyilatkozatok, jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

b.) a 1. pontban meghatározottak alapján a 2021. évi költségvetés módosításának 

soron következő képviselő-testületi ülésre való előterjesztésére azzal, hogy a 

beruházáshoz szükséges teljes önerő a 2021. évi költségvetés 15. mellékletben 

szerepeljen. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 


