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benyújtása
Horváth Zsolt polgármester
Kovács Anikó pályázati referens
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján mellőzve
DFV/473-8/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága Külterületi helyi közutak fejlesztése címmel VP6-7.2.1.1-21 kódszámmal felhívást
tett közzé.
A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő
külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben
élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve
megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának
fellendítéséhez.
Javasolt fejlesztés: Dunaföldvár, Kanacsi út a Dunaföldvár 0368 hrsz-ú úttól az M6
autópálya felüljárójára vezető aszfaltburkolatú út kezdetéig mintegy 3417 méter hosszú
szakasz felújítása
Indoklás:
- A fejlesztési terület egy szakaszára vonatkozóan a 0368 hrsz-ú úttól a 0312 hrsz-ú útig
terjedő 1717 méter hosszú szakaszra 2011-ben készült tervdokumentáció, mely tervre így
csak felülvizsgálat szükséges. Az útszakaszra vonatkozóan 2012-ben támogatást nyert el az
önkormányzat, de azt az önkormányzat fedezet hiányában visszamondta.
- A szakasz felújításával kiváltható a gazdák számára a 6-os használata és ezzel
biztonságosabbá válik a közlekedés.
- A tervezési lehatárolás alapján az út felújításához nem önkormányzati ingatlan vásárlása /
kisajátítása nem szükséges. Termőföld vásárlása ilyen célra önkormányzat részére nem
lehetséges.
- A tervezett felújítás nem építési engedély köteles tevékenység, így a projekt előkészítése
kevesebb időt vesz igénybe. A tervezés
A támogatás mértéke, összege: 300 millió forint (95 % támogatás intenzitás)
A pályázat benyújtásához szükséges építési tervdokumentációt csatolni.

A tervezési munkára az alábbi ajánlatok érkeztek:
1. DUNA-VIA Kft. (2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.)
Ajánlata: nettó 4.760.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.045.200 Ft
2. GMZTERV Kft. (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.)
Ajánlata: nettó 4.280.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.438.600 Ft
3. Regia Plan Kft. (8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 4. X/64.)
Ajánlata: nettó 4.550.000 FT + ÁFA, azaz bruttó 5.778.500 Ft
A legkedvezőbb ajánlatot a GMZTERV Kft. adta.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Első szakasz: 2021 június 30. – 2021. július 13.
Második szakasz: 2021. július 14. – 2021. július 27.
Harmadik szakasz: 2021. július 28. – 2021. augusztus 31.
Negyedik szakasz. 2021. szeptember 1. – 2021.szeptember 30.
A felmérési/tervezési munka több mint 1 hónapot vesz igénybe, ezért mielőbb szükséges a
tervezési munka megkezdése.
Az előkészítési munkálatok, úgymint tervezési (mérnöki) díj elszámolható költség a pályázat
keretében.
A tervek elkészítését követően az önkormányzat benyújtja pályázatát.
A pályázathoz szükséges 5 % önrész biztosítására vonatkozóan a 110/2021.(VI.09) PM
határozat alapján döntés született arról, hogy a 2021. évi költségvetés 15. mellékletében
biztosít 20.000.000,- Ft-ot a VP-6-7.2.1.1-21 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése
című pályázat megvalósításához.
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok megvitatását és az ügyben döntéshozatalt.
Dunaföldvár, 2021. június 14.
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 úgy döntött, hogy
1. A Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága Külterületi helyi közutak fejlesztése címmel VP6-7.2.1.121 kódszámmal meghirdetett pályázati felhívására az önkormányzat támogatási
kérelmet nyújt be.
2. A fejlesztés megnevezése: Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése
3. A fejlesztés helyszíne: Dunaföldvár, Kanacsi út 0368 hrsz-ú úttól a M6 autópálya
felüljárójára vezető aszfaltburkolatú út kezdetéig terjedő szakasz (Dunaföldvár 0387
és 0357 hrsz.)
4. a tervezési feladat ellátásával megbízza a GMZTERV Kft-t (7020 Dunaföldvár,
Szőlőskertek u. 9.). A megbízás díja: nettó 4.280.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
5.435.600,- Ft.
5. a tervezési költségre, illetve a pályázat megvalósításához szükséges 5 %-os önrész
rendelkezésre állására a fedezetet a 110/2021. (VI.09.) PM határozat 2. pontja j)
alpontja alapján a 2021.évi költségvetés 15. melléklete biztosítja.
6. a polgármester jogosult a szerződés aláírására, a pályázat benyújtására, a szükséges
intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:
Erről értesül:

folyamatos
Horváth Zsolt polgármester
Városfejlesztési és Műszaki Iroda
Közreműködő szervezet

