
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-20/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 06-án 

(Szerdán) 1450 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

154/2017.(IX.06.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Árubeszerzés a „Bölcsőde 

fejlesztés Dunaföldváron” című TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00009 azonosítószámú projekt 

megvalósítása során játszóudvar kialakításához” tárgyú ajánlattételi eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 

megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert új eljárás 

megindítására gumilapos burkolatú játszóudvar kialakítására.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: az eljárás megindítására 2017. szeptember 15.  

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. szeptember 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-20/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 06-án 

(Szerdán) 1450 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

155/2017.(IX.06.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a "Árubeszerzés a 

"Dunaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás" című KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16-2017-00871 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú ajánlattételi eljárásban a döntést 

előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtó ajánlatát. 

 

Az eljárás nyertese: 

Ajánlattevő:     MONOS Consulting Kft.  

Ajánlattevő címe:    2400 Dunaújváros, Vasmű út 9.4.1. 

Ajánlati ár:     nettó 2 621 646 Ft + 707 844 Ft áfa = bruttó 3 329 490 Ft   

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése felhalmozási kiadások részletezése 13. melléklet 1.6. 

pontja alapján a fejlesztés megvalósítására 7 000 000,- Ft előirányzati összeg szerepel, ebből az 

ajánlat alapján eszközökre elszámolható költség 3 091 950,- Ft.  

A képviselő testület a szükséges többlet forrást 237 540,- Ft-ot az általános tartalékkeret terhére 

biztosítja.  

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés 

megkötésére.   

 

Határidő: a szerződés megkötésére 2017. szeptember 15., a szerződés tárgyát képező eszközök 

leszállítására a szerződéskötést követően 14 munkanap áll rendelkezésre. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. szeptember 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-20/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 06-án 

(Szerdán) 1450 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

156/2017.(IX.06.) KT  

h a t á r o z a t 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Dunaföldvári piactér 

technológiai, infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő és működő termelők, 

termékfeldolgozók értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében” tárgyú építési beruházásra 

vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § alapján közbeszerzési eljárást indít, 

mely eljárás rögzítésre került Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervében.  

 

Ajánlattételre meghívja az alábbi gazdasági szereplőket:  

1. GENERÁL Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. 

2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.   

3. SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.  

4. S-Útvonal Építőipari Fővállalkozó Zrt. 1103 Budapest, Hangár u. 16. 

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

 

Eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával a nyertes vállalkozóval feltételes vállalkozási szerződés 

kerülne megkötésre, mely akkor lépne életbe, amikor az önkormányzat a beruházás megvalósítására a 

„Dunaföldvári piactér technológiai, infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő és 

működő termelők, termékfeldolgozók értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében” című TOP-1.1.13-

15-TL1-2016-00001 azonosítószámú projektre vonatkozó támogatási szerződést kézhez vette, vagy a 

képviselő-testület a beruházás önerőből történő megvalósítása mellett dönt és erről a vállalkozót 

tájékoztatja. 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával járó szakértő feladatokat a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Kft. 

(7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) látja el. A megbízási díj: nettó 3 200 000 Ft + ÁFA = bruttó 4 064 

000 Ft. Megbízott a megbízási díjra kizárólag nyertes pályázat esetén jogosult, a megkötésre kerülő 

támogatási szerződés elszámolhatósági költségkorlátjával összhangban.     

 

Opcióként megvizsgálandó a 3. ütem alapozási munkájának és elárusító helyek kialakításának költsége.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és 

megindítására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. december 31. az eljárás megindítása 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. szeptember 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-20/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 06-án (Szerdán) 1450 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

157/2017.(IX.06.) KT  

h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Dunaföldvár város löszparti 

környezetének komplex turisztikai fejlesztés 1. és 2. ütem” tárgyú építési beruházásra vonatkozóan a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § alapján közbeszerzési eljárást indít, mely eljárás rögzítésre 

került Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervében.  

 

Ajánlattételre meghívja az alábbi gazdasági szereplőket:  

1. KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Holdfény utca 3. 

2. UNIKORN-ÉPKER Építőipari és Szolgáltató Kft. 7025 Bölcske, Vasút u. 0690/34. 

3. GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.  

4. SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.  

5. DOBOS BETON-ÚT Betontermékgyártó és Útépítő Kft. 6300 Kalocsa, Negyveni út 21. /2117 hrsz./  

 

Eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával a nyertes vállalkozóval külön-külön az 1. és 2. ütem munkáira 

vonatkozóan kerülne vállalkozási szerződés megkötésre.  

 

Az 1. ütem munkáira vonatkozóan vállalkozási szerződés kerülne megkötésre, melynek fedezetét a "Dunaföldvár 

város löszparti környezetének komplex turisztikai fejlesztése" című TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00003 

azonosítószámú projekt 88 170 646 Ft összegű támogatása illetve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 13. 

számú mellékletében a felhalmozási kiadások részletezései között 4.1. pontban szereplő 90 104 000 Ft önereje és 

a 2018. évi költségvetésének előirányzata biztosítja.  

 

A 2. ütem munkáira vonatkozóan feltételes vállalkozási szerződés kerülne megkötésre, mely akkor lépne életbe, 

amikor az önkormányzat a beruházás megvalósítására vonatkozóan a 2018. évi költségvetését elfogadta és erről a 

vállalkozót tájékoztatja.  

 

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntésében pontosítja és fogadja el a 2018. évi 

költségvetésének terhére biztosítandó önerő pontos összegét.  

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával járó szakértő feladatokat a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Kft. (7090 

Tamási, Vas Gereben u. 1.) látja el. A megbízási díj: nettó 973 657 Ft + ÁFA = 1 236 544 Ft.  

 

Opcióként megvizsgálandó a bazalt réteg megtartásának lehetősége. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. december 31. az eljárás megindítása 

 

 

k. m. f. 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. szeptember 08. 

A kivonat hiteléül: 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-20/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 06-án 

(Szerdán) 1450 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

158/2017.(IX.06.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

"Dunaföldvár város löszparti környezetének komplex turisztikai fejlesztése" című TOP-1.2.1-

15-TL1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó tanyahajó felújítása 

projektelemre vonatkozóan a 15 313 991 Ft támogatás mellett csökkentett műszaki tartalommal 

a 35 000 000 Ft-os beruházáshoz az alábbi fedezetet biztosítja:  

 

 a 2017. évben 3 647 155 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 13. számú 

mellékletében a felhalmozási kiadások részletezései között a beruházás 90 104 000 Ft 

önerő terhére. 

Az összeg vissza nem térítendő fejlesztési célú pénzeszközként átadásra kerül a 

Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 1.) részére.  

 

 a 2018. évben 16 170 335 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
Határidő: fedezet biztosítására a 2018. évi költségvetés elfogadásának időpontja 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. szeptember 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-20/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 06-án 

(Szerdán) 1450 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

159/2017.(IX.06.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Reiter köz 9. szám 

alatti malom épület alatt (4129 hrsz.) leszakadt közcélú csapadékcsatorna helyreállítását 

elvégezteti a Bau - Team Építőipari és Vállalkozási Kft.-vel (7100, Szekszárd, Kölcsey ltp.6. 

fsz. 2.), bruttó 6.059.148,- Ft összegben.  

A pénzügyi fedezetül szolgál a város 2017. évi költségvetésének 13. számú melléklet 6.4. 

sorában lévő 3.000.000,- Ft, illetve a hiányzó bruttó 3.060.000,- Ft-ot a 6.10. sorból 

átcsoportosítással biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2017. december 15. 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. szeptember 08. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 744-20/2017. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 06-án 

(Szerdán) 1450 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

160/2017.(IX.06.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelkezések alapján a 

Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. 2/2. (1092/4/A/6 hrsz. + 1092/5 hrsz. közös tulajdonú 

179/725-öd rész telek) szám alatti ingatlannal kapcsolatban nem alkalmaz árlejtést, a 

60/2017.(III.28.) KT határozatát hatályban tartja, az ingatlan kikiáltási árát 8.300.000,-Ft-ban 

állapítja meg.  
 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                         címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2017. szeptember 08. 

A kivonat hiteléül: 

 


