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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. június 21-ei rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:       Hídláb-festés projekt 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett  

       köznevelési, közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/2233-2/2022. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A 2021. szeptember 23-ai Oktatási Bizottság ülésén Kiss Lajos Csaba elnök úr ötletként 

felvetette, hogy a Beszédes József híd lábazatának belső két oldala kerüljön lefestésre, mivel ez 

a falszakasz a mostani állapotában sivár összképet mutat. Szponzorok megkeresését is 

javasolta. 

Felkérte Ferenczi Zsolt bizottsági tagot, mint az „Aztakeservit” Értékőr Egyesület elnökét, hogy 

készítse el hozzá a terveket az anyagiak és a téma megjelölésével.  

 

A 2022. január 19-i bizottsági ülésen az a döntés született, hogy a Hídláb-festésre 2022. június 

25-e napján kerüljön sor a „Múzeumok éjszakája” napján.  

 

A projekt szervezési feladatainak alakulásáról Ferenczi Zsolt folyamatos szóbeli tájékoztatást 

nyújtott a bizottsági ülések alkalmával. 

 

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Műszaki irodavezetője intézkedett az érintett falfelületek 

előkészítéséről. 

 

Ferenczi Zsolt főszervező 2022. május 30-án e-mailben megküldte az esemény tervezett 

forgatókönyvét, valamint a várható összköltséget, mely 1 millió Ft körül mozog. 

 

A tájékoztató levél, valamint a látványtervek az előterjesztés mellékletét képezik. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. június 16.  

 

     Horváth Zsolt  

       polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. támogatja a 2022. június 25-ére tervezett Hídláb-festés projekt megszervezését. 

2. a megvalósításához szükséges bruttó 1 millió Ft-os forrást biztosítja a 2022. évi 

költségvetés általános tartalékkeret terhére az „Aztakeservit” Értékőr Egyesület részére. 

3. a támogatás felhasználásának határideje: 2022. július 15. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, a megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: a megállapodás megkötésére és aláírására: 2022. június 24. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

    Ferenczi Zsolt – bizottsági tag 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és adóiroda 

2. „Aztakeservit” Értékőr Egyesület 

3. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

4. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

 

 
 














