
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-9/2016. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 18-án 14 órakor 
megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

164/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Közvilágítás 
korszerűsítése – Dunaföldvár - 2016” tárgyú közbeszerzési eljárásban a döntést előkészítő 
Bíráló Bizottság értékelése alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb 
összegű érvényes ajánlatot nyújtó ajánlatát. 
 
Ajánlattevő neve, címe: ENERIN Sümeg Energetikai Kft. 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1. 
Ajánlati ár:  

I. Havi nettó bérleti díj (Ft/hó)     993 324  
II. Havi üzemeltetési díj 1788 db lámpatestre nettó (Ft/hó) 208 600  
egy év alatt kifizetendő bérleti és üzemeltetési díj összesen 
nettó (Ft) bírálati szempont = (I+II)*12     14 423 088  

mely összeg alacsonyabb a rendelkezésre álló fedezetnél.  
 
A kivitelezés időtartama szerződés szerint: a munkaterület átadásától számított 2 (kettő) 
hónap, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap.  
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási és bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: szerződéskötés az eljárás írásbeli összegezésének megküldése napját követő napon 
/ kivitelezési határidő legkésőbb 2017.04.19. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
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165/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunaföldvár, Attila u. 19. szám 
alatti tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéséről szóló 151/2016.(IX.27.) KT 
határozatát kiegészíti az alábbiakkal.  
 
A szükséges többlet forrás 4 469 877,- Ft fedezetét a város 2016. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
A 151/2016.(IX.27.) KT határozat egyéb tekintetben változatlanul hatályban marad.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
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166/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Dunaföldváron, Pince köz 10. szám (3085 hrsz.) előtti 
közterületen (3520/1 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2016. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

471.805,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 4.246.245,- Ft 90 
Források összesen 4.718.050,- Ft 100 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.718.050,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja(megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó).  
 
*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni(a megfelelő rész aláhúzandó). 
 
 
 



 A testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet alapján a 
pince-partfal keretéből biztosítja.  
 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő:azonnal 
Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
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167/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Dél-Dunántúli Régió (továbbiakban: Málta) kérelmét elfogadva a Málta által 
Dunaföldváron működtetett „Tanoda” elhelyezéséhez haszonkölcsön-szerződés alapján 
biztosítja 2016. 11. 01.-től a Tanoda működési idejére, de legfeljebb 2018. 08.31.-ig az 
Önkormányzat tulajdonában álló Dunaföldvár Templom u. 32. szám alatti iskolaépület 
felújított, vizesblokkal felszerelt épületszárnyát. 
A haszonkölcsön-szerződés a határozat mellékletét képezi, amelynek aláírására a Képviselő-
testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert. 
 
Határidő: 2016.10.25. a szerződés megkötésére 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
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168/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Képviselő- testülete támogatja a Vajda Real EstateKft.-nek (2330 
Dunaharaszti, Némedi út 51.) a dunaföldvári 0110/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházását, 
de a végleges megállapodás megkötése előtt szeretne további két ingatlanforgalmi 
értékbecslést készíttetni a vételár összegének meghatározásához. 
 
A Képviselő-testület felkéri Horváth Zsolt polgármestert az értékbecslések elkészíttetésére.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
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169/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2016. 
november 19-27. között megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Hét meghirdetett 
programjai közül az alábbiakban kíván részt venni: komposztálás, papírhasználat és szelektív 
gyűjtés. 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
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170/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának 24. számú módosításátaz előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. 

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
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171/2016.(X.18.) KT  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának 25. számú módosítását az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. 
 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 
polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2016. október 18. 
A kivonat hiteléül:  
 


