
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-17/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

140/2017.(VII.19.) 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 a Templom utca 9. szám (1081 hrsz.) alatti iskola 

épület és az utcai kerítés közötti területsávban egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2017. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
1.195.451,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 10.759.059,- Ft 90 

Források összesen 11.954.510,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 11.954.510,- 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.  



 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-17/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

141/2017.(VII.19.) 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 a Jobbágyősök útja 5. szám (3600 hrsz.) előtti 

közterületen (3496 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2017. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
552.196,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 4.969.764,- Ft 90 

Források összesen 5.521.960,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.521.960,- 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.  



 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-17/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

142/2017.(VII.19.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.) 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-17/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

143/2017.(VII.19.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Bölcsőde fejlesztés 

Dunaföldváron” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozóan meghozott 

114/2017.(VI.20.) számú KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők listája:  

1. Földvár Terv Kft. 7020 Dunaföldvár, Szőlő u. 7.  

2. COzero Kft. 1147 Budapest, Lőcsei út 100/A 

3. HÍD-ÉPÜLET Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.  

4. Soltút Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 

5. Alisca Bau Építőipari Zrt. 7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.  

 

A határozat egyéb pontjai továbbra is érvényben maradnak.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-17/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

144/2017.(VII.19.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dunaföldvár, Kenderföldi árok 

vízrendezése” tárgyú építési beruházás műszaki leírás szerinti kivitelezése a TOP-2.1.3-15-

TL1-2016-00030 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

konstrukció alapján megkötött vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján az eljárást eredményesnek 

tekinti és elfogadja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot 

nyújtó ajánlatát. 

 

Az eljárás nyertese: 

Ajánlattevő:    Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)  

Ajánlati ár (nettó):   220.948.820,- Ft (bruttó 280.605.001,- Ft) 

Jótállás ideje (hónap):  36 hónap 

 

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének felhalmozási kiadások részletezése 13. mellékletének 1.2. pontja alapján 

biztosítja költségátcsoportosítással és általános tartalékkeret terhére.  

 

TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00030 azonosítószámú pályázatban elszámolható támogatás összege: 

226.621.623,- Ft 

Saját erő összege: 53.983.378,- Ft 

Összesen: 280.605.001,- Ft 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: szerződéskötés az eljárás írásbeli összegezésének megküldése napját követő öt 

napos időtartam lejáratát követő hatodik napon 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-17/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

145/2017.(VII.19.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

közbeszerzési eljárás megindításáról a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának erre 

szakosodott csapatának írásos szakértői véleményének megismerése után dönt. Ennek 

érdekében biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

 

2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a Béke téri faállomány 

állapotára vonatkozó szakvélemény elkészítését. 

 

Határidő: az Egyetem felkeresésére 2017. július 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-17/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

146/2017.(VII.19.) KT  

h a t á r o z a t 

 

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja Mendi Milán zenei 

tanulmányainak folytatásához a 4/4-es manufaktúra hegedű és vonó megvételéhez szükséges 

maximum 150.000 Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalék kerete 

terhére. 

2./ A hangszert az Önkormányzat saját részére vásárolja meg, de - szerződésben rögzített 

feltételekkel – használatát biztosítják Mendi Milánnak, mindaddig, amíg a Rajkó- Talentum 

Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium (1074 

Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) tanulója és ezt iskolalátogatási igazolással igazolni tudja. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hangszer megvásárlására és a 

használatba vételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: Mendi Júlia értesítésére 2017. 07. 31. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-18/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én (Szerdán) 1400 órakor 

megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből. 

147/2017.(VII.19.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2015.(XII.15.) KT határozatával a 

dunaföldvári Duna-parton egy kb. 80-100 szobás wellness szálló projekt megvalósítási folyamatát 

indította el. 

A Képviselő-testület a KRAFT & Associates Turisztikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. fejlesztőit a 

szállóval kapcsolatos koncepció alkotás és hozamszámítás elkészítésével bízta meg. 

 

A fejlesztő az elvégzett munkát írásba és prezentáció keretében is bemutatta a testületnek. 

 

A megvalósítási folyamat részeként a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az 

55/2017.(VI.20.) PB határozatában arról döntött, hogy megvizsgálja a KRAFT & Associates Turisztikai 

Fejlesztő és Szolgáltató Kft (székhely: 1082 Budapest, Andrássy út 92-94. fsz. 2.; cégjegyzékszám: 01-

09-197577; adószám: 25063059-2-42; képviseli: Dr. Kraft Péter vezérigazgató) által ajánlott, 2017. 

június 13-án érkezett Exkluzív Megbízási Szerződést. 

 

A beszerzett ügyvédi észrevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület az alábbi döntést hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a KRAFT & Associates Turisztikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (a 

továbbiakban: Megbízott) részére kizárólagos megbízást ad. 

2./ Az Önkormányzat a projekt megvalósításának lehetőségeként szerződésben rögzítetten csak a „B” 

opciót fogadja el. 

3./ A Megbízott feladatait részletesen, egzakt módon kell szerződésbe rögzíteni. 

4./ Az Önkormányzat csak befektető felkutatásával bízza meg a Megbízottat. 

5./ A megbízási díj részben fix, részben sikerdíj, a megkötendő szerződésbe részletesen kimunkálva. 

6./ A Megbízott által megjelölt referencia helyek közül legalább 3 hely személyes felkeresése tapasztalat 

szerzés céljából. 

7./ Az Önkormányzat a „de minimis” támogatással kapcsolatosan csak olyan konstrukciót tud elfogadni, 

amely a fürdő-terület vételárából realizálódik. 

8./ Amennyiben a Megbízott jelen határozat 1-7. pont szerinti tartalmának megismerése után továbbra 

is lát lehetőséget az együttműködésre, a Megbízási Szerződés megkötésére és arról legkésőbb 2017. 

július 31-ig nyilatkozik, úgy a Képviselő-testület a Megbízási Szerződés előkészítésére ügyvédi irodát 

bíz meg. 

9./ A Megbízottal történő kapcsolattartásra a Képviselő-testület az - ügyvéd mellett - Horváth Zsolt 

polgármestert felhatalmazza. 

 

Határidő: A határozatnak a KRAFT & Associates Turisztikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. részére 

történő továbbítására 2017. július 21. 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. július 20. 

A kivonat hiteléül: 


