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módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
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Ügyiratszám:      DFV/…………../2021 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

A „7020, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám közötti szakaszon közvilágítási hálózat 

átépítése földkábelre” tárgyban döntött a Képviselő- testület és ezzel kapcsolatban felmerült, 

hogy a Kossuth L. utca és Rákóczi utca sarkán lévő rácsos oszlopot, illetve a Kossuth L. utca 

14. szám előtti A- oszlopot is szükséges lenne kiváltani, megszüntetni.  

 

Ennek érdekében árajánlatot kértünk be a FORTEN BT.-től és a Pannon Inferior Kft.-től.  

 

A FORTEN BT. a 0,4 kV-os közcélú földkábeles hálózat, földkábeles csatlakozók, továbbá a 

légvezetékes hálózat bontása illetve a közvilágítási hálózat tervezése tárgyában 1.200.000,- Ft 

(AM) árajánlatot adott.  

 

A Pannon Inferior Kft. a geodéziai alaptérkép elkészítésére, földhivatali digitális állomány 

beszerzésére, közműegyeztetések elvégzésére illetve az áramszolgáltatói jóváhagyás 

beszerzésére 200.000,- + Áfa, azaz bruttó 254.000,- Ft ajánlatot adott. 

 

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

 

Dunaföldvár, 2021. január 5. 

 

         Horváth Zsolt sk. 
             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján úgy döntött, hogy 

 

1. a „7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. és 14. szám előtti két db villanyoszlop elbontása 

ügyében megbízza a FORTEN BT.-t (2459, Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41.) a 0,4 kV-os 

közcélú földkábeles hálózat, földkábeles csatlakozók, továbbá a légvezetékes hálózat 

bontási tervének elkészítésével illetve a közvilágítási hálózat tervezésével 1.200.000,- 

Ft (AM) díjért. 

2. a „7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. és 14. szám előtti két db villanyoszlop elbontása 

ügyében megbízza a Pannon Inferior Kft.-t (2459, Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41.) a 

geodéziai alaptérkép elkészítésére, földhivatali digitális állomány beszerzésére, 

közműegyeztetések elvégzésére illetve az áramszolgáltatói jóváhagyás beszerzésére 

200.000,- + Áfa, azaz bruttó 254.000,- Ft díjért. 

3. A tervezéshez biztosítja a szükséges bruttó 1.454.000,- Ft-ot a város 2021. évi 

költségvetésének terhére. 

4. a polgármester jogosult a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés 

megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 


