
 
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei ülésére  

 

Tárgy:       Dunaföldvár, Magyar László utca ivóvízvezeték  

       kiváltása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Városfejlesztési,-  

       Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és   

       Környezetvédelmi Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/1965-4/2020 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

76/2020.(VII.07.) KT határozattal a 7020, Dunaföldvár, Magyar László utcai ivóvízvezeték szakasz 

kiváltására 10 millió forintot biztosított. 

 

Beszerzések lebonyolításának szabályzata III.1.c. pontja alapján a nettó 2 millió egyedi értéket 

meghaladó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db 

ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól. 

 

A munka kivitelezésére három cégtől került árajánlat bekérésre: Bau Team Kft. (7030, Paks, Vácika 

köz 11.) illetve a Hegedűs-Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.(7130, Tolna, Ybl Miklós u. 13.), 

Mezőföldvíz Kft. (7030, Paks, Kölesdi u. 46.). 

 

A Bau Team Kft., illetve a Hegedűs-Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. a megadott határidőre ajánlatot 

nem nyújtott be. 

 

A Mezőföldvíz Kft. nettó 5.383.942,- Ft + Áfa, azaz bruttó 6.837.607 Ft ajánlatot adott. 

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) 

bekezdése alapján a költségvetési rendelet 15. mellékletében található beruházások/felújítások 

megvalósítása Képviselő-testületi döntés alapján történhet meg. 

 

A munka elvégzéséhez szükséges összegen felüli részt bruttó 3.162.393,- Ft-ot át lehet vezetni a 

költségvetés általános tartalékába. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat szerint 

döntsön. 

 

Dunaföldvár, 2020. augusztus 7. 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 

 
 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 
  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. 7020, Dunaföldvár, Magyar L. u. ivóvíz vezeték szakasz kiváltását elvégezteti. 

2. a kivitelezési munkákkal, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatát elfogadja és megbízza a 

Mezőföldvíz Kft.-t (7030, Paks, Kölesdi u. 46.). nettó 5.383.942,- Ft + Áfa, azaz bruttó 

6.837.607 Ft vállalási összeggel, amelynek előirányzatát a 76/2020.(VII.07.) KT határozat 

alapján a Város 2020. évi költségvetés 15. mellékletének 6.9. sora biztosítja. 

3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a szükséges 

nyilatkozatok, jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

4. elrendeli a 76/2020.(VII.07.) KT határozatban meghatározott előirányzat fel nem használt 

részének, 3 162 393.-. Ft-nak a 2020. évi költségvetés általános tartalékára történő 

átcsoportosítását. 

 

 

Határidő:  2020. november 30. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 


