
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-30/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 04-én (Kedden) 14:00 órakor 
megtartott  rendkívüli   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

211/2012.(IX.04.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-5.3.0/A-09-2010-0288 
kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő komplex energetikai felújítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság javaslata alapján az benyújtott ajánlatok 
érvényességéről az alábbiak szerint dönt. 
 
A hiánypótlási felszólításnak az Alisca Bau Építőipari Zrt. teljes körűen eleget tett, 
ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és ajánlattevővel a tárgyalás megkezdhető. 
 
A hiánypótlási felszólításnak az Unikorn-Épker Kft. teljes körűen eleget tett, ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és ajánlattevővel a tárgyalás megkezdhető. 
 
A hiánypótlási felszólításnak a Rédvár Kft. nem teljes körűen tett eleget, ajánlata így nem 
tartalmazza mindazt az információt, melyek alapján elbírálható, ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján – egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek – 
érvénytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán  sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                         korelnök                                                                   címzetes főjegyző 
              a polgármesteri tisztség  
                  betöltetlensége miatt 
 
 
Dunaföldvár, 2012. szeptember 05. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-30/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 04-én (Kedden) 14:00 órakor 
megtartott  rendkívüli   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

212/2012.(IX.04.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JETA-28-2012 kódszámú 
Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás során a 
Bíráló Bizottság javaslata alapján az benyújtott ajánlatok érvényességéről az alábbiak szerint 
dönt. 
 
A hiánypótlási felszólításnak az Alisca Bau Építőipari Zrt. teljes körűen eleget tett, 
ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és ajánlattevővel a tárgyalás megkezdhető. 
 
A hiánypótlási felszólításnak az Unikorn-Épker Kft. teljes körűen eleget tett, ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és ajánlattevővel a tárgyalás megkezdhető. 
 
A hiánypótlási felszólításnak a Rédvár Kft. nem teljes körűen tett eleget, ajánlata így nem 
tartalmazza mindazt az információt, melyek alapján elbírálható, ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján – egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek – 
érvénytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Takács Zoltán korelnök a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán  sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                         korelnök                                                                   címzetes főjegyző 
              a polgármesteri tisztség  
                  betöltetlensége miatt 
 
 
Dunaföldvár, 2012. szeptember 05. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-30/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 04-én (Kedden) 14:00 órakor 
megtartott  rendkívüli   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

213/2012.(IX.04.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet között 
fennálló keretbiztosítéki jelzálogszerződés ingatlanra vonatkozó 100 millió Ft. keretösszegű 
jelzálogjogból törlendő a Hrsz: 1077. Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan, helyette 
csereként jelzálogjogot alapítnak a Hrsz: 1059/A/1. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 
ingatlanra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán  sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                         korelnök                                                                   címzetes főjegyző 
              a polgármesteri tisztség  
                  betöltetlensége miatt 
 
 
Dunaföldvár, 2012. szeptember 05. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-31/2012. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 04-én (Kedden) 14:45 órakor 
megtartott  rendkívüli zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

214/2012.(IX.04.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta a Paksi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztálya által  tudomásunkra hozott  és a 
D.S.T.E. Íjász és Hagyományőrző Szakosztály beadványában leírt -  a DSTE Íjász és 
Hagyományőrző Szakosztály által Dunaföldvár Város Önkormányzatától használatba vett 
ingatlanon - az Új Magyar Gárda Mozgalom részére rendezvény tartásának engedélyezése 
ügyét  és  az alábbi döntést hozta:  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját tulajdonát képező, a  
D.S.T.E. Íjász és Hagyományőrző Szakosztály (7020 Dunafölvár, Flórián u. 11.) részére  a 
149/2011.(VI.21.) KT határozata alapján 2011. június 27-én kötött,  2011. július 01-től 5 év 
időtartamra haszonkölcsönbe adott,  Dunaföldvár, Homokerdő dűlőben található  7997/3 hrsz-
ú „lőtér” elnevezésű ingatlan vonatkozásában megkötött Haszonkölcsön Szerződést, 
hivatkozással a Szerződés 3./ pontjában foglaltakra,  2012. szeptember 04-ével felmondja.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Takács Zoltán korelnök 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Takács Zoltán  sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                         korelnök                                                                   címzetes főjegyző 
              a polgármesteri tisztség  
                  betöltetlensége miatt 
 
 
Dunaföldvár, 2012. szeptember 05. 
A kivonat hiteléül:  



 
 


