
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 245-23/2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-
án (Kedden ) 13:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Dr. Hallai Róbert képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Széles János képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Takács Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását az ülésről.  
 
Jelen volt még:  
Kovács Anikó közbeszerzési referens 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető 
Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető 
 
Horváth Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 7  fő képviselő és a polgármester.  
Takács Zoltán képviselő igazoltan van távol.  
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kiss Lajos Csaba képviselőt. 
 
Napirendre vonatkozóan az alábbi javaslatot tette:  
Kérte, vegyék napirendre a mai napon érkezett kérést, miszerint a Tegyünk, Értük, Együtt 
Közhasznú Alapítvány azt kéri, hogy szeptember végén tartandó rendezvényéhez az 
Önkormányzat biztosítsa  a vásárteret és  a nagyszínpadot.  
Kérelmük most került kiosztásra.  
 
Megszavaztatta az ülés napirendjét a módosító indítványával egyetemben. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés alábbi napirendjét:  
 
 

1. Döntés a "Dunaföldvár közigazgatási területén helyi közutak burkolat  
felújítása építési-kivitelezési munkálatok elvégzése" tárgyú nyílt  
közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőről 
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2. Döntés a "Dunaföldvár közigazgatási területén helyi közutak burkolat  
felújítása építési-kivitelezési munkálatok teljes körű műszaki  
ellenőrzése" tárgyban beérkezett ajánlatokról 

 
3. Döntés a "Vállalkozási szerződés Dunaföldvár Város Önkormányzata a  

DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 azonosítószámú Dunaföldvár omlásveszélyes  
partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című projekt tervezési és  
építési feladatainak ellátása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a  
nyertes ajánlattevőről 

 
4. Pályázati lehetőség a LEADER térségek közötti együttműködés  

végrehajtásához nyújtható támogatás igénybevételére 
 

5. Szöveges jelentés és közbenső mérleg megküldése a Dunaföldvári Ipari és 
Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ,,f. a.” felszámolási eljárásában 

 
6. A Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület támogatási kérelme  

 
7. Tegyünk, Értük, Együtt Közhasznú Alapítvány kérelme vásártéri helyszín illetve 

nagyszínpad biztosítása iránt 
 
 8. Egyebek 
 

 
N a p i r e n d i    p o n t o k   t á r g y a l á s a 

 
1. Döntés a "Dunaföldvár közigazgatási területén helyi közutak burkolat  

felújítása építési-kivitelezési munkálatok elvégzése" tárgyú nyílt  
közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztett anyagokat.  
 
Tóth István képviselő: Megkeresték dunaföldváriak azzal, hogy állítólag az szerepelt a 
kiírásban, hogy a pályázónak saját aszfaltkeverővel kell rendelkeznie, ez igaz?  
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: Nem ő volt a kiíró, de nem volt ilyen a kiírásban.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Azt igazolni kellett, hogy honnét hozzák az 
aszfaltot, de nem azt, hogy saját keverővel rendelkeznek-e?  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot: 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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208/2013.(IX.03.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Dunaföldvár 
közigazgatási területén helyi közutak burkolat felújítása építési – kivitelezési munkálatok 
elvégzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság 
értékelése alapján az összességében legelőnyösebb ajánlattevő ajánlatát. 
 
Ajánlattevő: Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34. 
Ajánlati ár: 149.990.827,- + ÁFA, azaz bruttó 190.488.350,- Ft 
 
A vállalkozási díj költségét az önkormányzat 2013. költségvetésének terhére biztosítja.  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötése ajánlattevők részére megküldendő összegzés 
megküldésének napjától számított 11. napon (a szerződéskötési moratórium lejárta után) 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

2. Döntés a "Dunaföldvár közigazgatási területén helyi közutak burkolat  
felújítása építési-kivitelezési munkálatok teljes körű műszaki  
ellenőrzése" tárgyban beérkezett ajánlatokról 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester részletesen  ismertette az előterjesztést.  
 
Széles János képviselő: Van arra tapasztalatunk az útépítések terén, hogy a kocsi út 
magasabb, mint a járda.  Lesz-e szegélykő, hova fog elfolyni a víz? Szintbe lesz hozva? 
 
Lajkó Andor műszaki irodavezető: A megsüllyedt részeket kiegyenlítik kátyúaszfalttal, erre 
megy a süllyesztett betongerenda.  
 
Módosító indítvány a határozati javaslatra vonatkozóan nem volt, Horváth Zsolt polgármester 
megszavaztatta a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

209/2013.(IX.03.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Dunaföldvár 
közigazgatási területén helyi közutak burkolat felújítása építési – kivitelezési munkálatok 
teljes körű műszaki ellenőrzése” tárgyban beérkezett árajánlatok értékelése alapján a 
legalacsonyabb összegű ajánlattevő ajánlatát. 
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Ajánlattevő: Kapos Hidro Kft. 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48. 
Ajánlati ár: 1 500 000,- + ÁFA 
 
A megbízási díj költségét az önkormányzat 2013. költségvetésének terhére biztosítja.  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: megbízási szerződés megkötése az ülést követő 15 napon belül 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

3. Döntés a "Vállalkozási szerződés Dunaföldvár Város Önkormányzata a  
DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 azonosítószámú Dunaföldvár omlásveszélyes  
partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című projekt tervezési és  
építési feladatainak ellátása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a  
nyertes ajánlattevőről 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Van-e lehetőség a szerződésben tartalékra vonatkozó kitételt 
tenni arra az esetre, ha pótmunkák vagy egyéb költségek finanszírozására lenne szükség? 
 
Kovács Anikó közbeszerzési referens:  Ennél a pályázatnál nem képeztünk tartalékot. Az 
ajánlatba viszont belekerült az eseti felelősségbiztosítás, melyet a cégnek a szerződéskötéskor 
biztosítania kell.  
 
Több hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

210/2013.(IX.03.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Dunaföldvár 
közigazgatási területén helyi közutak burkolat felújítása építési – kivitelezési munkálatok 
elvégzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság 
értékelése alapján az összességében legelőnyösebb ajánlattevő ajánlatát. 
 
Ajánlattevő: ALISCA BAU Építőipari Zrt. 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30. 
Ajánlati ár: nettó 299 699 989,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 380 618 986,- Ft 
 
A vállalkozási díj költségét az önkormányzat 2013.és 2014. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  
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Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötése az ülést követő 10 napon belül 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

4. Pályázati lehetőség a LEADER térségek közötti együttműködés  
végrehajtásához nyújtható támogatás igénybevételére 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található. 
 
Horváth Zsolt polgármester:  Ismertette az előterjesztést. 
Az Áfa elszámolható-e e pályázat keretében, vagy az együttműködő szervezet fizeti meg? 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Ha az önkormányzat a konzorciumi partner, akkor az 
önkormányzatoknál nettó finanszírozás van, ami azt jelenti, hogy 100 %-os a támogatottság, 
de az ÁFÁ-t nem kapjuk meg.  
Civil szervezet esetében az összegben benne van az ÁFA. 
 
Horváth Zsolt polgármester megjegyezte, a pályázat utófinanszírozott,  elszámolás után 
kapjuk meg a pénzt.  
 
Széles János távozott az ülésről, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
Kovács Anikó közbeszerzési referens: A WC-t nem a Kálvárián, hanem a piac téren lenne 
célszerű kialakítani, mert akkor azt piaci napokon is lehetne használni.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Szerinte a pavilon sem jön ki a 10 millióból, 
nemhogy a WC.  
 
Lajkó Andor műszaki iroda vezető:A lépcső helyett rámpát kellene kialakítani, hogy a 
mozgáskorlátozottak fel tudjanak menni. A lejtésére is külön szabályok vannak.  Ez is vinné a 
pénzt. 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Az a kérdés, hogy ki tudjuk-e hozni 10 millió nettó összegből, 
vagy csak 10 millió bruttó összegből?  
El kell döntenünk, dolgozzuk ki úgy, hogy 10 millióból kijöjjön, felesleges, hogy az 
Alapítvány pályázzon, pályázathat az Önkormányzat. Költségvetésünk van, egyszerűbb lenne 
a dolog, ha az önkormányzat pályázna, csak az ÁFÁ-t be kell nyelnünk.  
 
Tóth István képviselő: Az önkormányzat pályázhat nagyobb összegre? 
 
Kiss Lajos Csaba képviselő: Senki nem pályázhat nagyobb összegre.  
 
Tóth István képviselő: Javasolta, számoljanak mielőtt döntenek, döntsenek később erről a 
kérdésről.  
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Jákli Viktor képviselő: Óriási horderejű dolog ez a 900 km-es zarándok út. Nagy 
népszerűségnek örvend. Jelentős idegenforgalommal számolhatnánk. Az igaz, hogy 
költségvetést kellene készíteni.  
 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester: Saját pénzünkből biztos soha nem valósulna meg. 
Lássunk tisztán előbb, miből lehetne kihozni. Lenne azért hozadéka. 
 
Jákli János képviselő: Döntés előtt legalább egy költségbecslést kapjanak.  
 
Horváth Zsolt polgármester:  Meg kell határozni a megvalósítandó műszaki tartalmat. 
Egyetért azzal, hogy ezután szülessen döntés. .  
megszavaztatta az alábbi határozati javaslatot: 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dunaföldvár, mint 
megvalósító partner részt vegyen a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft-vel (1124 Budapest, 
Koszta József u. 33.) közösen a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III.05.) VM rendelet alapján 
benyújtandó pályázatban.  
Annak eldöntése érdekében, hogy a pályázatot a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány, vagy 
maga Dunaföldvár Város Önkormányzata nyújtsa be, valamint a beruházásból megvalósuló 
létesítmények engedélyezési dokumentációja és a létesítmények pontos költségvetése 
megismerése érdekében felkéri a polgármestert a részletek kidolgozása után az anyagot 
ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
A Képviselő-testület  7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:  
 

211/2013.(IX.03.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dunaföldvár, mint 
megvalósító partner részt vegyen a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft-vel (1124 Budapest, 
Koszta József u. 33.) közösen a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III.05.) VM rendelet alapján 
benyújtandó pályázatban.  
Annak eldöntése érdekében, hogy a pályázatot a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány, vagy 
maga Dunaföldvár Város Önkormányzata nyújtsa be, valamint a beruházásból megvalósuló 
létesítmények engedélyezési dokumentációja és a létesítmények pontos költségvetése 
megismerése érdekében felkéri a polgármestert a részletek kidolgozása után az anyagot 
ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
 

5. Szöveges jelentés és közbenső mérleg megküldése a Dunaföldvári Ipari és 
Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ,,f. a.” felszámolási eljárásában 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző: Ismertette az anyagot. 
Elkészítették a határozati javaslatot, mellyel saját érdekeinket védjük.  
 
Módosító javaslat nem volt.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.  
 

212/2013.(IX.03.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzata a TAX AUDIT Kft-nek, mint a DIT Közhasznú 
Nonprofit Kft. felszámolójának a K-2359/2013. iktatószámon megküldött szöveges 
jelentését, és a közbenső mérlegét megismerve az alábbi döntést hozza: 

 
1. Az adós társaság ellen a 70 lakásos társasház és társai által szavatossági hibák miatt 

indított peres eljárásról (2. P. 20.092/2012.) a tulajdonosnak semmilyen információja 
nincs. 
Tekintettel arra, hogy a peres eljárásba jogerős ítélet nincs, Dunaföldvár 
Önkormányzata a 113 sorszám alatt szereplő 70 lakásos társasház 29.035.760.-Ft. 
hitelezői igénynek a jogos hitelezői igények közé történő felvételét jogszerűtlennek, és 
idő előttinek ítéli, és kéri a Szekszárdi Törvényszéket a hitelezői igényét törölje, ezzel 
együtt a Képviselő-testület kéri az 1 sz. mellékletként csatolt „felszámolási közbenső 
mérleg” források oldalán a D.2 tétel módosítását, törölve belőle a 70 lakásos társasház 
hitelezői igényét. 
 

2. Dunaföldvár Önkormányzata, mint a felszámolás alatt álló társaság tulajdonosának 
nincs ismerete „Az adós társaság peres eljárásai” 1. sorszám alatti 3. Pf. 
20.032/2013/5. a Szekszárdi törvényszéki ítéletről. 
A Képviselő-testületnek nincs információja a megváltozott tőkeigényről a 42 lakásos 
társasházra vonatkozóan.  
A Képviselő-testület kéri az ítélet megküldését. 
 

3. Dunaföldvár Város Önkormányzata továbbra is fenntartja a 139/2013. (V..28) KT. sz. 
határozatba foglalt döntését, az ott megnevezett indokok alapján a az aktív időbeli 
elhatárolásának -18.983 e Ft – követelésként történő nyilvántartásával nem ért egyet, 
azt jogtalannak tartja, és kéri a felszámolási közbenső mérleg A.5. tétel közüli törlését. 

 
4. Az 1 és 2. és 3. pontban részletezett indokok alapján Dunaföldvár Város 

Önkormányzata a felszámolás közbenső mérlegét elfogadni nem tudja. 
 
 Határidő: a határozat továbbítására 2013. szeptember 06. 
 Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 
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6. A Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület támogatási kérelme  
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Horváth Zsolt polgármester ismertette a kérelmet.  
 
Tóth István képviselő: 50 e forint támogatást javasol megszavazni az Egyesület részére.  
 
Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta ezt a javaslatot.  
Az 50 e forint biztosítására tett javaslatot 2 képviselő támogatta. 
 
Majd 100 e. ft. támogatási összeg nyújtását szavaztatta meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

213/2013.(IX.03.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Sárga-
Pincésgödör Egyesület (7020 Dunaföldvár, Mednyánszky u. 13.) részére 100.000.- Ft. 
működési célú költségvetési támogatást nyújt a gyermeknap megrendezéséhez.  
 
Határidő: az Egyesület értesítésére 2013. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
  
 
 

7. Tegyünk, Értük, Együtt Közhasznú Alapítvány kérelme vásártéri helyszín illetve 
nagyszínpad biztosítása iránt 

 
Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Elmondta, a kérelem ma délelőtt érkezett. Ismertette a 
beadványt.  
Indítványozta, hogy a Képviselő-testület ne támogassa ezt a rendezvényt.  
 
Több képviselő is osztotta ezt a véleményét.  
 
Megszavaztatta ezt a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:  
 

214/2013.(IX.03.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tegyünk, 
Értük, Együtt Közhasznú Alapítvány 2013. szeptember 28-ára tervezett jótékonysági 
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rendezvényére vásártéri helyszín illetve nagyszínpad biztosítása iránti kérelmét nem 
támogatja, a területet és a nagyszínpadot nem adja használatba.  
 
Határidő: Az Alapítvány értesítésére 2013. szeptember 10. 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Horváth Zsolt polgármester a rendkívüli ülést 
14,15 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                          Horváth Zsolt          Bárdos Lászlóné dr.  
                           polgármester           címzetes főjegyző  
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
     Kiss Lajos Csaba képviselő 
 

 
 
 


