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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A HOLLER UNFC (7020, Dunaföldvár, Liszt F. u. 10.) képviseletében Holler Ferenc elnök 

kérelmet nyújtott be a T. Képviselő- testület felé.  

Kérelmében előadja, hogy a Dunaföldvár 4135/6 hrsz. alatti közművesítetlen ingatlanon épülő 

sportcsarnok gáz- és áram igényét elindította.  

A gázbekötésre 911.165,- Ft ajánlatot kapott, míg a szükséges 3*200 amper áram bekötése 

5.530.596,- Ft-ba kerül. A víz- és szennyvíz bekötésének költségére még nem kapott választ a 

Mezőföldvíz Kft.-től.  

A 183/2015. (XI.10.) és az ezt módosító 5/2017. (I.24.) KT határozatra hivatkozva kéri a 

közművesítéssel járó költségek megtérítését. 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők véleményének figyelembe vételével a 21/2021. 

(II.11.) PM határozattal módosította a 183/2015 (XI.10.) KT határozatot oly módon, hogy abból 

kikerült az Önkormányzatnak azon vállalása, hogy az építési telek kialakítása során azt 

közművesíti. 

 

A HOLLER UNFC is többször módosította a csarnok építésével kapcsolatos vállalását: 

- nem a Penny Market mögötti területre tervezte a csarnokot, 

- az épület eredeti formája is át lett terveztetve donga boltozatosra, 

- a közmunkások telephelyének áthelyezését nem vállalta, ezért a volt Mátrix épület 

helyére tervezett csarnokot átterveztette a telek keleti oldalára, emiatt újabb 

telekalakítást is kellett végezni. 

 

A fentiekre tekintettel azt javasolom, hogy a HOLLER UNFC részére Dunaföldvár Város 

Önkormányzata ne térítse meg a szükséges közművesítéssel járó költségeket. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2021. április 22. 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 



  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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 a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy a HOLLER UNFC (7020, Dunaföldvár, 

Liszt F. u. 10.) részére nem biztosítja a 7020, Dunaföldvár, 4135/6 hrsz. alatt építendő 

csarnokhoz szükséges közművesítési díjakat. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 


