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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2020. (X.27.) KT 

határozatában döntött arról, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága által meghirdetett, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra támogatási 

kérelmet nyújt be. 

 

A támogatási kérelem maximálisan igényelhető 100 000 000 Ft összegben került benyújtásra 

és az önkormányzat 22 000 000 Ft önerőt vállalt.  

 

A projekt nettó finanszírozású az ÁFA összege visszaigényelhető.  

 

A 2021. április 27-én kiállításra került támogatói okirat alapján Dunaföldvár Város 

Önkormányzata nettó 96 427 867 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

 

 

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

 

A projekt keretében nem elszámolható, a tevékenység elutasítása miatt, de kötelezően 

megvalósítandó elemek:  

- köz- és térvilágítás kiépítése 3 db vasbetonoszlop 50 W LED lámpatesttel, 

- napelemes rendszer kialakítása, 

- kamerarendszer kiépítése. 

 

A tervezett költség összesen: nettó 7 400 726 Ft (bruttó 9 398 541 Ft) 

 

TERVEZÉS 

 

A fedett árusítóhelyek építész kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozóan a tervező Vendel-

Terv Kft. (2428 Kisapostag, Rózsafa köz 2.) benyújtott árajánlatát.  



 

A tervezés díja: 2 180 000 Ft + ÁFA (2 768 600,- Ft) 

A tervdokumentáció tartalma:  

- építész kiviteli tervek 

- tűzvédelmi műszaki leírás 

- tartószerkezeti kiviteli terv 

- talajmechanikai szakvélemény 

- tervezői költségvetés 

 

A projektben elszámolható tervezési költség: nettó 3 798 197 Ft  

A kiviteli terv költségére fedezet a projekt keretében biztosított, úgy hogy az engedélyezési 

terv készítésének költsége is utólagosan részben elszámolhatóvá válik. 

 

ESZKÖZBESZERZÉS 

A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök: 

 

- zárható piactéri árusító asztalok (40 db) 

A projektben elszámolható költség: nettó 12 500 000 Ft 

 

- kerékpár tárolók (10 db) 

A projektben elszámolható költség: nettó 998 000 Ft 

 

A benyújtott árajánlatok:  

 

1. Kun János 7020 Dunaföldvár, Kéri u. 15. 

zárható piactéri árusító asztalok nettó 13 300 000 Ft + ÁFA 

kerékpár tárolók nettó 998 000 Ft + ÁFA 

 

2. Sörös Ferenc 7020 Dunaföldvár, Puskás u. 16.  

zárható piactéri árusító asztalok nettó 13 400 000 Ft + ÁFA 

kerékpár tárolók nettó 1 055 000 Ft + ÁFA 

 

3. SL Hungary Kft. 2400 Dunaújváros, Szabadság út 18. 1/3. 

zárható piactéri árusító asztalok nettó 13 800 000 Ft + ÁFA 

kerékpár tárolók nettó 1 050 000 Ft + ÁFA 

 

A biztosítandó többlet saját forrás nettó 800 000 Ft  

 

A 91/2021. (V.17.) PM határozat alapján a VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés – Vásár 

beruházás megvalósításához a pályázati önerőn felül további 10 000 000.- Ft saját forrás áll 

rendelkezésre, összesen 32 000 000.- önerő biztosított.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. május 20. 

 

         Horváth Zsolt sk. 



            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

meghirdetett Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című VP6-

7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra benyújtott 3198262399 iratazonosító számú projekt vonatkozásában  

1. a fedett árusítóhelyek építész kiviteli terveinek elkészítésével megbízza a Vendel-Terv 

Kft-t (2428 Kisapostag, Rózsafa köz 2.) Megbízás díja: 2 180 000 Ft + ÁFA (bruttó 

2 768 600 Ft).  

2. a projekt eszközbeszerzése tárgyában a zárható piactéri árusító asztalok gyártásával és 

helyszíni szerelésével megbízza Kun Jánost (7020 Dunaföldvár, Kéri u. 15.). Megbízás 

díja: 13 300 000 Ft + ÁFA (bruttó 16 891 000 Ft) 

3. a projekt eszközbeszerzése tárgyában a kerékpártárolók gyártásával és helyszíni 

szerelésével megbízza Kun Jánost (7020 Dunaföldvár, Kéri u. 15.) Megbízás díja: 

998 000 Ft + ÁFA (bruttó 1 267 460 Ft) 

4. a polgármester jogosult a szerződések aláírására, a szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

5. az 1-3. pont szerinti fedezetet a támogatási összeg és 2021. évi költségvetés 15. 

melléklet 1.2. pontja biztosítja. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos   

Értesül: Ajánlattevők 

 

  


