
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei ülésére  

 

Tárgy:       Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz.-ú utak javítása 
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/1960-2/2020 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

A dunaföldvári mezőgazdasági vállalkozók azzal a kéréssel fordultak a Képviselő- testület felé, hogy a 

dunaföldvári 0374 és 0376 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú földutakat az önkormányzat tegye járhatóvá.  

 

Az önkormányzati tulajdonú földutak jelenleg kátyúsak, nehezen járhatóak. A Városfejlesztési,- 

Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2020. július 30-án kihelyezett ülést tartott, 

melynek során bejárta a tárgybani utakat is. Javaslatot tett arra, hogy a Képviselő testület szeptemberi 

ülésére készüljön előterjesztés az utak javítására. 

 

A teljes úthossz 870 m, melyből javasolom első ütemként a Dunaföldvár 0376 hrsz.-ú út javítását. Ez a 

szakasz 220 m hosszú, 4 m széles kőszórás létesítése esetén a következő munkafázisokat kell elvégezni: 

- fa és bokor irtás, tuskózás, 

- tükör készítés, 

- bevágás bővítés, 

- tömörítés, 

- 25 cm vastag alapréteg készítés (M56 kőből v. salak v. építőipari darálék) 

- 5 cm vastag kiékelő réteg (M22 kő) 

- padkarendezés. 

 

A munka elvégzésének becsült költsége bruttó 9.500.000,- Ft. Ezen kívül a munka elvégzéséhez szükséges 

pályázat kiírásához el kell készíteni a geodéziai felmérést és a felmérési úttervet árazatlan költségvetéssel, 

ezek díja bruttó 490.000,- Ft. 

 

A Képviselő- testület korábban úgy nyilatkozott, hogy a földutak helyreállítása kereten rendelkezésre álló 

összegből 5 millió forintot egy konkrét út felújítására kíván fordítani, így ez az összeg rendelkezésre áll. 

Melléklet: átnézeti helyszínrajz. 

 

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

 

Dunaföldvár, 2020. augusztus 27. 

Horváth Zsolt sk. 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Dunaföldvári 0376 hrsz.-ú út javítását elvégezteti. 

2. elkészítteti Gema Zoltán EV-val (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) az út javításához szükséges 

geodéziai felmérést és a felmérési úttervet árazatlan költségvetéssel bruttó 490.000,- Ft díjért az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) 

bekezdés e) pontja terhére. 

3. megbízza a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalt a 1. pont szerint kivitelezésre vonatkozó pályázat 

lebonyolítására. 

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

megtételére. 

 

Határidő:  2020. októberi testületi ülés 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 




