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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása 

tárgyában a Dunaföldvár 5111. sz. főút fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújításra 

támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 97.799.380,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2020.(VIII.11.) KT 

határozatának 3.) pontjában döntött a beruházás megvalósításához a fedezet biztosításáról az 

alábbiak szerint:  

 

Beruházás 
2020. évi előirányzat  

2. számú módosítás 

megnevezése összesen önerő támogatás 

Dunaföldvár úthálózat fejlesztésével 

kapcsolatos víziközmű-felújítás 

(5111. sz. főút) 

124.909.595 27.110.215 97.799.380           

 

A Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft., 

mint Támogató a térségben hasonló beruházást megvalósító önkormányzatok számára 

többlettámogatást nyújt műszaki szakértő igénybevételére, melynek megbízási díjának 

költségét 100 %-ban többettámogatás formájában biztosítja. A támogatás nettó finanszírozású, 

az ÁFA összege a beruházás során visszaigényelhető. 

 

Dunaföldvár esetében a többlettámogatás összege: 1 456 194 Ft, így az eredetileg elnyert 

97 799 380 Ft 99 255 574 Ft-ra növekszik. 

 

A műszaki szakértői feladatokat az ALDOR Kft. (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.) végzi el.  

A megbízási díja: 1 455 000 Ft + 392 850 Ft ÁFA = bruttó 1 547 850 Ft 

 

Fentiekben részletezettek miatt szükséges a beruházás vonatkozásában a költségvetés 

módosítása az alábbiak szerint: 

 



Beruházás 
2020. évi előirányzat  

…. számú módosítás 

megnevezése összesen önerő támogatás 

Dunaföldvár úthálózat fejlesztésével 

kapcsolatos víziközmű-felújítás 

(5111. sz. főút) 

126.758.639 27.503.065 99.255.574           

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását! 

 

Dunaföldvár, 2020. november 19. 

        Horváth Zsolt sk. 
           polgármester 

 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörébe eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 

1. a 103/2020.(VIII.11.) KT határozatának 3) pontját az alábbiak szerint módosítja. 

Beruházás 
2020. évi előirányzat  

…. számú módosítás 

megnevezése összesen önerő támogatás 

Dunaföldvár úthálózat fejlesztésével 

kapcsolatos víziközmű-felújítás 

(5111. sz. főút) 

126.758.639 27.503.065 99.255.574           

Az önerőt az 2020. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja. 

2. A módosítás indoka: a Miniszterelnökség által megbízott a PIP Közép-Duna Menti 

Térségfejlesztési Nonprofit Kft., mint Támogató többlettámogatást nyújtott műszaki 

szakértő igénybevételére. 

A műszaki szakértői feladatokat az ALDOR Kft. (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.) 

végzi el.  

A megbízási díja: 1 455 000 Ft + 392 850 Ft ÁFA = bruttó 1 547 850 Ft 

3. a 2. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok megtételére polgármester jogosult. 

4. a képviselő-testület 103/2020.(VIII.11.) KT határozatának egyéb pontjai változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 


