
Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2021. július 27-ei soron kívüli ülésére  

 

  

Tárgy:       17/2021.(VI.29.) KT határozat  

       módosítása - Döntés  keretmegállapodás 

       keretében konzultáció lefolytatásáról 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/274-12/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 17/2021.(VI.29.) KT határozatában döntött az alábbi 

mélyépítési munkák vonatkozásában a keretmegállapodás keretében a konzultációs eljárás 

lefolytatásáról:  

a) Alsó Rév utca hordalékfogó 

b) Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 

c) Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 

d) Vágóhíd utca felújítása (ÖMV kúttól a Dézsma sorig, Temető parkoló) 

e) Várdomb utca komplex felújítása (ivóvíz rekonstrukció, erős- és gyengeáramú hálózat 

átépítése földkábelesre, közterületi burkolatok átépítése faltól-falig) A Várdomb utca 

komplex felújítására a 2022. évben kerül sor. 

 

A Kormány 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozata a Közép-Duna menti térségben tervezett 

országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításáról alapján 

jelenleg is folyamatban az 5111. jelű összekötő út burkolatának felújítása Dunaföldvár- 

Madocsa- Dunakömlőd között.  

 

A beruházáshoz kapcsolódón az idei évben Dunaföldvár település bruttó 135 millió Ft állami 

céltámogatást kap a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft-től a Belső Bölcske 

utca járda és az Alsó Bölcske utca 2-50. sz. közötti járda szakasz felújítására vonatkozóan, ezért 

szükséges a konzultációs eljárást kiterjeszteni erre a felújítási munkára is.  

A munkák elvégzésének határideje: 2021. március 31.  

 

A Vágóhíd utca felújítási szakasza elírásra került, helyesen az ÖMV kúttól a Magdolna utcáig 

tartó szakasz érintett a felújítási munkákban.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. július 21.       

           Horváth Zsolt sk. 
            polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 17/2021. (VI.29.) KT határozatának 1. pontját az alábbiakra módosítja: 

 

„1. az alábbi mélyépítési munkák vonatkozásában megbízza a polgármestert a konzultációs 

eljárás(ok) lefolytatásával:  

a) Alsó Rév utca hordalékfogó 

b) Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 

c) Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 

d) Vágóhíd utca felújítása (ÖMV kúttól a Magdolna utcáig, Temető parkoló) 

e) Belső Bölcske utca, Alsó Bölcske utca 2-50. szám közötti szakasz járda felújítás 

f) Várdomb utca komplex felújítása (ivóvíz rekonstrukció, erős- és gyengeáramú hálózat 

átépítése földkábelesre, közterületi burkolatok átépítése faltól-falig) A Várdomb utca 

komplex felújítására a 2022. évben kerül sor. „ 

 

2. a 17/2021. (VI.29.) KT határozat további pontjai változatlanul hatályban maradnak.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 


