
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére  

 

Tárgy:  7020 Dunaföldvár, Ifjúság tér közvilágítás 

kiépítése és közút szilárd burkolattal történő 

ellátása 
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/2682-2/2021 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kirizs Titiána Marianna a 7020 Dunaföldvár, Ifjúság tér 2. szám alatti társasház közös 

képviselőjeként kérelme kérelmet nyújtott be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben kéri a 

társasház és a garázssor közötti terület fejlesztését közvilágítás létesítésével illetve a jelenleg salakos, 

kőszórásos út szilárd burkolattal történő ellátásával (a kérelmet mellékeljük). 

Az Ifjúság térről szóban többen kérelmezték a K&H Bank mögötti területen is közvilágítás létesítését. 

 

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A közvilágítás megoldása történhet napelemes kandeláberek telepítésével.  

 

A két területre összesen 7 db lámpa kiépítésére lenne szükség, melynek költsége bruttó 4.200.000,- 

Ft. 

 

A garázssori közút szilárd burkolattal történő ellátása történhet a meglévő csapadékcsatorna 

felhasználásával, „K” szegély kiépítésével, aszfalt vagy térkő burkolat létesítésével és víznyelő 

rácsok telepítésével.  

A költségek meghatározásához szükséges felmérési terv elkészítése, mely tartalmaz tételes 

költségvetést is. A tervezési költség bruttó 490.000,- Ft. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a helyszínrajz, amelyen jelölésre került a 7 db kandeláber helye, 

illetve a tervezett szilárd burkolatú út. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 
            polgármester 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. a 7020 Dunaföldvár, Ifjúság térre telepítendő 7 db napelemes kandeláber létesítésének 

lehetőségét megvizsgálja a 2022. évi városi költségvetés tárgyalásakor, 

2. a 7020 Dunaföldvár, Ifjúság téri garázssori út szilárd burkolattal történő ellátása érdekében 

elkészítteti a szükséges tervdokumentációt és annak elkészülte után a megvalósításról a 

becsült bekerülési költség ismeretében dönt a 2022. évi városi költségvetés tárgyalásakor. 

3. megbízza a GMZTERV Kft.-t (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) a 2. pontban szereplő 

út tervdokumentációjának elkészítésével. 

4. a 3. pont szerinti kötelezettségvállalás legkorábbi időpontja 2022. január 1. napja. A tervezési 

költséget, bruttó 490.000,- Ft-ot biztosítja a város 2022. évi költségvetésben biztosítani kell. 

5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés 

megtételére. 

 
Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi – és Adó Iroda 

3. Kérelmező 

 






