
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére  

 

 

Tárgy:       Döntés Ambrus György és ifj. Viczai János 

       bizottsági tagok megbízásáról  

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezte:   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Ügyiratszám:      DFV/274 - 18/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság korábbi döntése 

szerint az önkormányzati beruházásokat a műszaki ellenőr mellett Ambrus György és ifj. Viczai 

János bizottsági tagok megbízás keretében a munkálatok helyszínén a kivitelezés minőségét, 

tervszerűségét mintavétellel, vagy munkaterület bejárásával a kivitelező képviselőjével 

véletlenszerűen ellenőrzik és a feladat ellátásáért megbízási díjazásban részesüljenek.  

 

Javaslom Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. IV. negyedévében kezdődő alábbi beruházások 

esetében a fentiekre hivatkozva megbízást adni. 

 

1. beruházás: 

„Dunaföldvár mélyépítési munkák-konzultáció I.” 

o Alsó Rév utcai vápás vízelvezető és hordalékfogó 

o Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 

o Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 

o Névtelen utca (ÖMV benzinkút – Vágóhíd utca között) útfelújítás 

o Vágóhíd utca (Magdolna utca és Névtelen utca között) útfelújítás 

o Belső Bölcske utca, Alsó Bölcske utca 2-50. szám között járdafelújítás 

 

2. beruházás 

„Dunaföldvári vásártér infrastrukturális fejlesztése” 

o vásártér közlekedő utak felújítás 

o vásártér magasépítési és egyéb kiegészítő munkák 

 

Javasolt megbízási díj: bruttó 40 000 Ft/fő/beruházás 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát.   

 

Dunaföldvár, 2020. szeptember 15. 

     

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunaföldvár mélyépítési munkák-

konzultáció I.” és a „Dunaföldvári vásártér infrastrukturális fejlesztése” tárgyú önkormányzati 

beruházásokkal kapcsolatban 

 

1. megbízza  

 

o Ambrus Györgyöt, és  

o ifj. Viczai Jánost, hogy 

 

a munkaterület átadás napjától a beruházás műszaki átadásáig azzal, hogy a munkálatok helyszínén a 

kivitelezés minőségét, tervszerűségét mintavétellel, vagy munkaterület bejárásával a kivitelező 

képviselőjével véletlenszerűen ellenőrizze.  

 

A megbízás díja: bruttó 40 000 Ft/fő/beruházás 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések megkötésére.  

  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesülnek: 

1. Érintettek 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Városfejlesztési és Adó Iroda 
 

 

  


