
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-23/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-án (Kedden)  13:00 órakor 
megtartott    rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 04. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-23/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-án (Kedden)  13:00 órakor 
megtartott    rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

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. 
 
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 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 04. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-23/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-án (Kedden)  13:00 órakor 
megtartott    rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

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.  
 
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 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 04. 
A kivonat hiteléül:  



 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-23/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-án (Kedden)  13:00 órakor 
megtartott    rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 04. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-23/2013. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-án (Kedden)  13:00 órakor 
megtartott    rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

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 
 

k.m.f. 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 04. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-23/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-án (Kedden)  13:00 órakor 
megtartott    rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

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 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 04. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-23/2013. 

 
K I V O N A T 

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 03-án (Kedden)  13:00 órakor 
megtartott    rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

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 
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 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2013. szeptember 04. 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


