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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése szabályozza a kiemelt dologi kiadásokra fordítható összeget 

és annak céljait. 

 

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése c) és e) pontjai határozzák meg az út-híd és a földutak helyreállítása keret 

előirányzatát. 

 

2021. évben a kiemelt dologi előirányzatok közül a külterületi földút karbantartási keret az őszi 

esőzések miatt kimerült, ezért szükséges lenne megemelni 2 millió forinttal. A november-

decemberi időszakban szeretnénk elvégezni a külterületi utakon a fa csonkolásokat, bokor 

irtásokat.  

 

Az út-híd keret emelésére is szükség van, mivel az aszfalt utak felgyűrődött bordáinak lemarását 

(Corvin J. u., Hősök tere, Jobbágyősök u., Penny Market bevezető útja, Búzavirág u., Szent 

István u., Baross u., Erzsébet u., ) az idei évben szeretnénk elvégeztetni, illetve őszi kátyúzási 

munkát szeretnénk végeztetni.  

 

Árajánlatot adott a Duna- Via Kft. (2459, Rácalmás, Kereskedők u. 7.) 2.300,- Ft/fm +Áfa 

ajánlati áron.  

 

A végösszeg utólagos helyszíni felmérés alapján kerül meghatározásra. A munka elvégzéséhez 

az út- híd keretet bruttó 3 millió Ft-tal – mint keretösszeggel - kell megemelni. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és emelje meg a város 2021. 

évi költségvetésének általános tartaléka terhére a kiemelt dologi előirányzat az út-híd keretet 

bruttó 3 millió Ft-al, valamint a külterületi földút karbantartási keretet bruttó 2 millió Ft-al. 

 

Dunaföldvár, 2021. október 13. 

        Horváth Zsolt sk. 
            polgármester 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. a Város 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a kiemelt dologi 

előirányzatok közül az út-híd keretet bruttó 3.000.000,- Ft-tal, valamint a földutak 

helyreállítása keret bruttó 2.000.000,- Ft-al megemeli. 

2. Dunaföldvár Város közigazgatási területén az aszfalt burkolatú közutakon keletkezett 

bordák lemarásával megbízza a Duna- Via Kft.-t (2459, Rácalmás, Kereskedők u. 7.), 

vállalási ár: 2.300,- Ft/fm +Áfa. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 


