
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére 

 

Tárgy:   Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz. –ú közutak 

felújítása kőszórással 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/1960-9/2020 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A dunaföldvári 0374 és 0376 hrsz. –ú közutak kőszórással történő felújítására pályázat került kiírásra az 

elkészült felmérési tervek alapján. 

 

Megnevezés 
DUNA-VIA 

Építőipari Kft.  
Solt-Bau 

Építőipari Kft. 

GMZTERV Ép. 

Szolg. Kft.  

Székhely: 

2459 Rácalmás, 

Kereskedők utcája 

7. 

6320 Solt, 

Dirdomb dülő 11. 

7020 Dunaföldvár, 

Szőlőskertek u. 9. 

Benyújtás 

ideje 
2020. november 16. 

2020. november 

16. 

2020. november 

16. 

Érvényes igen igen igen 

Bruttó ár 

(Ft.): 
10.694.590.- 11.504.589.- 9.978.233.- 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

A legkedvezőbb ajánlatot a GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek 

u. 9.) tette. 

 

A Képviselő- testület korábban úgy nyilatkozott, hogy a külterületi földutak helyreállítása kereten 

rendelkezésre álló összegből 5 millió forintot egy konkrét út felújítására kíván fordítani, így ez az összeg 

rendelkezésre áll. 

A kötelezettségvállalásból 4.978.233.- Ft fedezetét a 2020. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja. 

 

Javasolom a döntéshozó Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a 

GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. -t (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) hirdesse ki nyertes 

ajánlattevőnek tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra 

vonatkozó ajánlatot és a szükséges előirányzatot biztosítsa  

 

Kérem a Képviselőket, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Dunaföldvár, 2020. november 18. 

         Horváth Zsolt s.k. 

            polgármester 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Dunaföldvári 0376 hrsz.-ú út javítását elvégezteti. 

2. a kivitelezési munkák elvégzésére nyertesként kihirdeti - a legkedvezőbb ajánlatot tevő - 

GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. –t (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.). 

3. a beruházás megvalósításához a fedezetet 

a.  a 2020. évi költségvetés kiemelt dologi keretén (külterületi földút karbantartás), illetve  

b.  a 2020. költségvetés általános tartalék terhére biztosítja 4.978.233.- Ft összeg határig.  

4. a polgármester jogosult 

a. a 2020. költségvetésben a 3. b. pontban meghatározott összeg módosítására a 2020. évi 

költségvetés 6.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, kiemelt dologi keretére 

(külterületi földút karbantartás), valamint 

b.  szerződés megkötésére, szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 


