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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

A Képviselő- testület 137/2020 (IX.22.) KT számú határozata alapján a dunaföldvári 0374 és 0376 hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonú földutak geodéziai bemérése és az út terve, a tételes költségvetéssel együtt 

elkészült. 

 

A geodéziai bemérés során kiderült, hogy a 0374 hrsz.-ú földút jelenlegi nyomvonala eltér a földhivatali 

nyilvántartás szerint nyomvonaltól. 

Időközben a 0373/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kitűzette az út felőli telekhatárt illetve kerítést is kiépített, 

illetve a 0375/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának a kerítése kb. 70-80 m-es szakaszon az önkormányzati 

földúton húzódik. Emiatt az önkormányzati út egy szakaszon 1 m szélesre lecsökkent. 

 

A terv szerinti 4 m széles kőszórásos út kiépítésének érdekében (melyhez tartozik még 1-1 m padka) 

szükséges lenne biztosítani a 0374 hrsz.-ú közúthoz 2 m szélesítést vagy módosítjuk ezen a szakaszon a 

tervet és csak 3 m széles kőszórásos út épül 0,5 – 0,5 m széles padka biztosításával. 

 

Javasolom a T. Képviselő- testületnek, hogy a kivitelezésre a pályázat ne kerüljön kiírásra, amíg a közút 

eredeti nyomvonala nem kerül helyreállításra illetve javasolom a 0376 hrsz.-ú közúton a 4 m széles kőszórt 

út tervének megtartását, viszont a 0374 hrsz.-ú közúton csak a 3 m széles kőszórt út terve legyen. 

 

Melléklet: az érintett szakasz geodéziai bemérési rajza. 

 

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

 

Dunaföldvár, 2020. október 14. 

Horváth Zsolt sk. 
polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. egyetért a dunaföldvári 0376 hrsz.-ú közúton a 4 m széles kőszórt út tervének megtartásával, illetve 

a 0374 hrsz.-ú közúton csak a 3 m széles kőszórt út tervét kéri kidolgozni. 

2. A 0374 hrsz.-ú önkormányzati közút nyomvonala helyreállításának megtörténtét követően 

hozzájárul a kivitelezési pályázat kiírásához az első szakasz tekintetében, mely a 0376 hrsz.-ú 

önkormányzati közutat érinti. 

3. felhatalmazza a polgármestert a 0375/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával folytassa le a kerítés 

áthelyezésével kapcsolatos egyeztetést.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 




