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Tisztelt Képviselő-testület!
Dunföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2021.(XI.11.) KT határozatában
döntött, hogy a Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21) című pályázati felhívás
alapján a projekt előkészítéséről támogatási kérelem benyújtása érdekében.
Támogatható tevékenységek:
Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi
Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.);
valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése,
felújítása, ennek keretében támogatható:
a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,
b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,
c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,
d) új gyűjtőút kiépítése.
A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése:
a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található
infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe
helyezése);
b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
c) forgalomtechnikai tevékenységek;
d) műtárgyépítés és felújítás;
e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése érdekében;
f) komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, kármentesítés,
lőszermentesítés, régészet), illetve
g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.
Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése:
a) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok mentén a hiányzó
járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása akadálymentesítés
érdekében.
b) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszokon található vagy
létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy
akadálymentesítése.

Az előkészítés során a tervezettek szerint elkészült a Dunaföldvár Pentelei- Rizling-,
Szőlőskertek utcák felújításának útépítési tanulmányterve.
A költségbecslés szerint a teljes rekonstrukció költsége:
nettó 1 102 102 750 Ft (bruttó 1 399 670 492 Ft)
ebből
Szőlőskertek u. burkolat-felújításának költsége (1004 fm)
nettó 446 827 560 Ft (bruttó 567 471 001 Ft)
Rizling u. burkolat-felújításának költsége (374 fm)
nettó 151 913 142 Ft (bruttó 192 929 690 Ft)
Pentelei utca burkolat-felújításának költsége (1730,4 fm)
nettó 503 362 048 Ft (bruttó 639 269 801 Ft)
Az elmúlt időszakban (2022. március) megjelent a pályázati kiírás Tolna megyére vonatkozó
területspecifikus melléklete, az igényelhető támogatási összeggel, valamint a pályázat
benyújtási határidejével.
A maximálisan igényelhető támogatás mértéke: 300 m Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Benyújtási határidő: 2022. május 20.

Felülvizsgálva a projekt lehetséges költségvetését javasolom a szintén tervezett
Várdomb utca teljes körű rekonstrukciójára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtását.
A rekonstrukció becsült költsége 300 m Ft.
Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Dunaföldvár, 2022. április 21.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata vissza nem térítendő, 100 % támogatási
intenzitással elszámolható költségekre vonatkozóan támogatási igényt nyújt be a
Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21) című felhívására.
2. A tervezett tevékenységek:
- Önkormányzati tulajdonú belterületi út burkolatának és alépítményeinek
felújítása, korszerűsítése, átépítése;
- Az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és
mellett található infrastrukturális elemek (érintett közmű infrastruktúrák: ivóvíz
vezeték, elektromos hálózat, közvilágítás, gyengeáramú hálózat) korszerűsítése,
felújítása, védelembe helyezése);
- Csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
- Meglévő járdaszakaszok felújítása.
A fejlesztés helyszíne:
7020 Dunaföldvár, Várdomb utca 1013 hrsz.
3. Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint a fejlesztési helyszínek tulajdonosa, egyben
fenntartója hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és végrehajtásához, valamint
legalább az előírt fenntartási időszak alatt az érintett ingatlanok esetében a támogatásra
benyújtott projektben megjelölt funkciók fenntartásához.
4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat megvalósításával, a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Horváth Zsolt polgármester
folyamatos
a pályázat benyújtási határideje: 2022. május 20.

