
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. március 1-jei ülésére  

 

Tárgy:  Dunaföldvár, Kanacsi út műszaki 

tartalom bővítéséről tájékoztatás 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,  

Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-,  

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  

       Bizottság  

Ügyiratszám:      DFV/214-2/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton 

támogatást nyert a 7020, Dunaföldvár, Kanacsi földút (0357, 0387, 0317/3 hrsz.) felújítási 

munkáinak elvégzésére. 

 

Az út az alábbi tervezési paraméterekkel készül:  

Tervezési osztály: mezőgazdasági: gyűjtőút 

Tervezési sebesség: 30 km/h,  

Forgalmi terhelési osztály: A3 

Akadályoztatás: S. 

Üzemeltetés: Közforgalom elöl el nem zárt önkormányzati mezőgazdasági út 

Fentiek szerint tervezés az alábbi méretekkel történik:  

Burkolatszélesség: 3.7-5.50 méter 

Padka szélesség: 1.5-2.0 méter 

Koronaszélesség: 5.20 - 9.50 méter 

A tervezett út:  

Hossza: 3235.75 méter 

 

Burkolat pályaszerkezetek:  

• 5 cm FZKA 

• 30 cm FZKA 

• Trq 95% tömörségű, E2=50 MN/m2 teherbírású földtükör  

 

Padkák pályaszerkezete 1,5 méter, 2.0 méter szélességben:• termett talaj 

 

Árokburkolatok pályaszerkezete. 

• 10 cm vastagságú 40*40 cm-es mederlap 

• 10 cm C16 FN 16 betonalap 

• 15 cm homokos kavics ágyazat 

• Fejgerenda monolit 20*20 cm –es keresztmetszettel C25 KK16 betonból 

 

Csőátereszek pályaszerkezete: 

• Burkolat pályaszerkezet 

• Tervszerinti ( 60,80 ) VB tokos csőáteresz 



• 20 cm C16FN24 betonágyazat 

• 20 cm homokos kavics ágyazat 

• Geotextília 

• Csatorna munkagödör visszatöltés homokos kavicsból készül 

 

Amennyiben az átereszek takarása kisebb, mint 50 cm akkor vb. védelemmel ellátott 

átereszeket 25 cm  

C20/FN16 betonnal, kell körbevenni, vasszereléséhez Ø14 mm-es periodikus betonvasat 12x12 

cm es osztással kell használni TO 60 áteresz esetén 1,80 szélességben TO 80 áteresz esetén 

2.00 méter szélességben az átereszek teljes hosszában. 

 

A felújítás alá vett területen 1700 m hosszban annyira leszűkül az önkormányzati földút 

szélessége, hogy csak 3,7 – 4,5 m széles út alakítható ki kőszórással, nem alakítható ki 

földpadka illetve földárok a csapadékvíz elvezetésére. Ahhoz, hogy megfelelő útpálya 

szerkezet kialakítható legyen kisajátítási eljárás keretében szükséges megvenni magántulajdonú 

szántó területekből összesen kb. 2,2 ha ingatlanrészt. További költségek merülnek fel a 

következőképpen: 

- geodéziai költség, kb. 1.000.000,- Ft, 

- ügyvédi költség, kb. 300.000,- Ft, 

- földhivatali bejegyzési költségek, kb. 150.000,- Ft, 

- értékbecslés költsége, kb. 300.000,- Ft, 

- művelési ágból történő kivonás költsége, kb. 5.000.000,- Ft, 

- vételár, kb. 9.000.000,- Ft, 

- áttervezés költsége, kb. 3.500.000,- Ft, 

- műszaki tartalom növekedése miatti kivitelezési többletköltség (földmunka, rézsűzés, 

árokprofil kialakítás, zúzalékos út készítés, padka készítés, stb.), kb. 60.000.000,- Ft, 

 

MINDÖSSZESEN kb. 79.250.000,- Ft. 

 

A műszaki tartalom módosítása a kisajátítási eljárás tekintettel a pályázat megvalósítását fél-1 

évvel meghosszabbítaná. 

 

Az előterjesztéshez mellékelem a térképmásolatot. 

 

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

fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2022. február 17. 

          Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul veszi és 

erre tekintettel a 7020, Dunaföldvár, Kanacsi földút (0357, 0387, 0317/3 hrsz.) felújítására 

elnyert VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat műszaki tartalmán nem kíván módosítani. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 



Erről értesül: 

1. Kérelmezők 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 




