
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-10/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 8-án 14 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

172/2016.(XI.08.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete eladásra kijelöli a dunaföldvári 0110/2 hrsz.-ú 

(átvezetés alatt), 180253 m2 területű ingatlant, nyílt licit útján.  

Vevőt terheli az ingatlan művelési ágból való kivonása földvédelmi járulékának megfizetése, 

valamint az ingatlan szükséges közművel való ellátása illetve a megközelítéséhez szükséges 

szilárd burkolatú út (burkolt árokkal) kiépítése.  

 

Amennyiben bármely ajánlattevő be tud mutatni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 

LIII. tv. alapján a dunaföldvári 0110/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában Kormányzati döntést 

arról, hogy azt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítik, 

abban az esetben a Képviselő- testület eltekint a licit lefolytatásától. 

 

Kikiáltási ár: 300.000.000,- Ft + Áfa 

 

Vevőt terheli az ingatlan értékesítésével kapcsolatos mindennemű költség. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a tárgyalások megkezdésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 8. 

A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-10/2016. 

K I V O N A T 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 8-án 14 órakor megtartott 

rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

173/2016.(XI.08.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1. A Magyar Kézilabda Szövetség pályázatot hirdetett az Országos Tornaterem Felújítási Programjához 

2016-2017-es támogatási időszakra.  

 

2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a tornaterem-felújítási program 

pályázati kategóriájában a Dunaföldvár Jókai utca sportcsarnok (7020 Dunaföldvár, Jókai u. 4. 1079/2 hrsz.) 

felújítására támogatási igényt nyújt be.  

 

3. A Képviselő-testület a fejlesztéshez 9 650 084 Ft összegben saját forrást biztosít az önkormányzat 2017. 

évi költségvetésének terhére.  

 

Pályázati 

kategória 

Támogatási 

igény (Ft) 
Saját erő (Ft) 

Összköltség 

(Ft) 

Tornaterem-

felújítás 

22 516 

864 
9 650 084 

32 166 

948 

 
4.A képviselő-testület a pályázat benyújtásához kapcsolódóan az alábbi általános feltételeket vállalja: 

  

1. a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó vállalja a pályázati kategóriához meghatározott 

pályázati biztosíték megfizetését és tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttségének 

ideje alatt pályázati kérelmét visszavonja, vagy az érdekkörében felmerült okokból eláll a 

szerződéskötéstől, a pályázati biztosíték az MKSZ-t illeti meg; 

2. a megállapodás tartalmát a pályázó megismerte és tudomásul veszi, hogy annak módosítására csak 

az MKSZ kifejezett hozzájárulása esetén van mód, azzal, hogy a hozzájárulás megtagadása nem 

mentesíti a pályázót ajánlati kötöttsége alól; 

3. a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó képviselője jogosult a pályázó képviseletére és 

kijelenti, hogy amennyiben releváns, testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen 

nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a pályázat benyújtását 

jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általa 

képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását; 

4. a pályázó vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi és a kivitelezés 

kezdetére átadja azokat az MKSZ, vagy az MKSZ képviselője részére; 

5. a pályázó vállalja, hogy minden olyan feltételt biztosít a felújítás teljes időtartama alatt, ami egyéb 

esetben a beruházó feladata lenne (felvonulási terület biztosítása, vízvételi lehetőség, áramvételi 

lehetőség, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tétele, felújítási terület előkészítése); 

6. a pályázó vállalja, hogy az anyagok, gépek, stb. – építési területre történő – beszállításához 

szükséges bejárást, útvonalat biztosítja; 

7. a pályázó vállalja, hogy a felújítás helyszínén, az MKSZ által a vállalkozók kiválasztására irányuló 

pályázási időszakban valamennyi, a kivitelezésben részt venni kívánó Vállalkozónak és Szállítónak 

– előre egyeztetett időpontban – bemutatja az építési területet, ismerteti velük mindazon adatokat, 

tényeket, stb., amelyek a kivitelezésre és az anyagszállításra történő minél pontosabb ajánlatadáshoz 

szükséges. Lehetőséget biztosít részükre a helyszín megismerésére, bejárására, tanulmányozására. 

Vállalja, hogy olyan részletes adatokat ad meg részükre, amelyek elősegítik azt, hogy az MKSZ által 

rendelkezésükre bocsátott információk mellett, szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlatot 

nyújthassanak be a kivitelezésre.  

8. a pályázó együttműködik a kivitelezővel, az MKSZ képviselőjével és az MKSZ által megbízott 

műszaki ellenőrrel azért, hogy a kivitelezés a nyertes pályázóval történt egyeztetés után az MKSZ 

által meghatározott időpontban elkezdődhessen, és zökkenőmentesen kerüljön végrehajtásra; 



9. a felújítás kapcsán, az MKSZ és a kivitelezést végző Vállalkozó közti vállalkozói szerződéshez 

tartozó műszaki tartalmat a kivitelezés kezdési időpontjában (a terület műszaki átadásakor) a pályázó 

megismeri, és az abban foglaltakat elfogadja, segíti annak megvalósulását.  

10. a pályázó tudomásul veszi, hogy az MKSZ az előző pontban említett szerződésben meghatározott 

megvalósított felújítás átadását követő egy év múlva, garanciális bejárásra hívja a szerződést aláíró 

kivitelezőt, amelynek során a pályázó közreműködik az eljárásban. A pályázó és a kivitelező 

közösen megvizsgálják a felújítás állapotát, jegyzőkönyvet vesznek fel a garanciális hibákról 

(amennyiben lesznek). A jegyzőkönyvben rögzítik a kijavítandó hibákat és a javítás elvégzésére 

közösen meghatároznak egy időpontot, vagy rögzítik, hogy nincsenek garanciális hibák. 

Amennyiben a hibákat a kivitelező határidőre és hiánytalanul kijavította, vagy nem voltak hibák, a 

jegyzőkönyvben rögzítik ezt a tényt, és a jegyzőkönyv egy példányát átadják az MKSZ képviselője 

részére.  

11. a pályázó tudomásul veszi azt, hogy a kivitelezés műszaki tartalmához és költségéhez kapcsolódó 

információkról az MKSZ nem köteles részletesebb tájékoztatást biztosítani annál, mint ami a 

pályázati útmutatóban, a vállalkozóval kötött szerződésben és annak mellékleteiben olvasható; 

12. a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén, a szerződéskötés feltételeként egy összegben 

kifizetésre kerül az együttműködési megállapodás mellékletében meghatározott összeg 30%-a, 

amely a pályázat szerinti beruházás tényleges bruttó összegének 30%-a. Ezt az összeget a pályázó 

30 napon belül átutalás útján teljesíti az MKSZ részére. A pályázati biztosítékként megfizetett díj 

ebbe az összegbe beszámít.  

13. ha a tényleges kivitelezési ár magasabb, mint a pályázat benyújtásakor megismert becsült költség 

110%-a, akkor pályázó elállhat az MKSZ által kötendő együttműködési megállapodás aláírásától. 

Jogosult továbbá az elállásra, amennyiben a pályázó az MKSZ által kért, vagyonkezelői hozzájáruló 

nyilatkozatot 30 napon belül a vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtja rendelkezésre. 

Amennyiben bármilyen más ok miatt, vagy indoklás nélkül áll el a pályázó az MKSZ által kötendő 

együttműködési megállapodás aláírásától, akkor tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtását 

követő 2 naptári évben az MKSZ kizárhatja az általa meghirdetett pályázatokból és elveszti a 

Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.  

14. a pályázó tudomásul veszi, hogy szerződéskötési kötelezettség terheli. Amennyiben a 

szerződéskötési kötelezettségnek a teljes beruházási költség megismerését követő 15 munkanapon 

belül nem tesz eleget a pályázó vagy a 14. pontban meghatározott összeget 30 napon belül nem utalja 

át, az MKSZ a pályázatot visszalépettnek tekintheti, és 2 évre kizárhatja az MKSZ által kiírásra 

kerülő későbbi pályázatokból valamint nem fizeti vissza a pályázó által Pályázati Biztosítékként 

megfizetett összeget.  

15. a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa nem lehet a Magyar Állam. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és benyújtására. 

 

6. A Képviselő-testület a felmérési terv, valamint az akadálymentes vizesblokk kialakításához átalakítási terv 

elkészítésével megbízza a Földvár Terv Kft-t (1111 Budapest, Bartók Béla út 34. 4/7.). A tervezés díja: bruttó 

640.000,- Ft, mely összeg fedezetét a testület a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.  

 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2016. november 25. (pályázat benyújtási határideje) 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 8. 

A kivonat hiteléül:  

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-10/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 8-án 14 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

174/2016.(XI.08.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Képviselő-testület támogatja az 5003/75 hrsz.-ú ingatlanból 8.000 m2 bérbeadást a Solener 

Delta Kft. (8825 Pat, Fő u. 105.) részére naperőmű park létesítése céljából. A végső döntést a 

soron következő testületi ülésen hozza meg a bérlő válaszának függvényében.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2016. december 13. 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 8. 

A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-10/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 8-án 14 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

175/2016.(XI.08.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Part-Oldalak 

Kulturális Egylet támogatási kérelméről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy: 

 

1./ A Képviselő-testület a 29/2013 (XII.31.) Önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás 

alapján 1.000.000 Ft fejlesztési célú visszatérítendő támogatás folyósít 2016.12.31-ig a Part-

Oldalak Kulturális Egylet részére - a gépkocsi megvásárlására - az általános tartalékkeret 

terhére. 

2./ A visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje: 2017.12.31. A támogatás nyújtásának 

biztosítékaként: a Part-Oldalak Kulturális Egylet részére a 2017. évben történő 

műsorszolgáltatás 3 havi összege szolgál fedezetül. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: Part-Oldalak Kulturális Egylet értesítésére 2016. november 30.  

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 8. 

A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-10/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 8-án 14 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

176/2016.(XI.08.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

úgy döntött, hogy: 

 

A Képviselő-testület 2017.01.01-2017.12.31-ig engedélyezi a 150 000 000 Ft összegű éven 

belüli folyószámlahitel felvételét a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettől. A 2017. évi 

költségvetési rendeletbe a hitelkeret felvételét be kell építeni.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 8. 

A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-10/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 8-án 14 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

177/2016.(XI.08.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli 

előterjesztést és úgy döntött, hogy engedélyezi 1.500.000 Ft átcsoportosítását a kiemelt dologi 

előirányzatok „külterületi földutak karbantartása” céljára, a 2016. évi általános tartalékkerete 

terhére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 8. 

A kivonat hiteléül:  
  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-10/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 8-án 14 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

178/2016.(XI.08.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Mészáros u. aszfalt 

kopóréteg felújításához a Magyar Közút NZrt.-vel kötendő megállapodás szerint biztosítja a 

szükséges anyagokat (122 t AC-11 aszfalt kopó keverék a helyszínre szállítva az aszfalt géplánc 

részére; 3 db 48*48 cm-es öntvény víznyelőrács a helyszínre szállítva) bruttó 3.000.000,- Ft 

értékben, a pénzügyi fedezetet a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a Magyar Közút NZrt.-vel kötendő megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. június 1. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 8. 

A kivonat hiteléül:  
 


