
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. május 25-ei ülésére  

 

Tárgy:  Dunaföldvár, Hősök tere nyilvános vizesblokk és 

közösségi helyiség kivitelezése  
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/1861-3/2021 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvár, Hősök terén nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezésére 4 céget (Földvár 

Terv Kft., Generál Globál Kft., Unikorn Ép-Ker. Kft., Cukép Kft.) hívtunk meg ajánlattételre. Az ajánlati 

felhíváshoz mellékeltük az építési engedélyezési terveket illetve a tételes költségvetési kiírást. A megadott 

határidőre 1 pályázat érkezett be az alábbiak szerint: 

 

1. Generál Globál Kft. 7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24. 

Vállalási határidő: 2022. március 31. 

Vállalási ár: bruttó 28.997.000,- Ft 

 

Pénzügyi fedezetként rendelkezésre áll a város 2021. évi költségvetésének 15. melléklet 3.2 sorában az 

57/2021. (III.11.) PM határozatra tekintettel. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

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  

1. a Dunaföldvár, Hősök terén nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezésére 

vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek tekinti a Beszerzési lebonyolításának szabályzata 

IV. 4. pontjában foglaltak alapján. 

2. a Dunaföldvár, Hősök tere 176 hrsz.-ú ingatlanon építendő nyilvános vizesblokk és közösségi 

helyiség kivitelezési szerződést köt a Generál Globál Kft.-vel (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 

24. ) bruttó 28.997.000,- Ft ajánlati áron. A kivitelezés határideje 2022. március 31. 

3. a kivitelezés műszaki ellenőrzési feladataival megbízza a PLAN-ÉTA Kft.-t (7100, Szekszárd, 

Ybl Miklós u. 3.) bruttó 952.500,- Ft ajánlati árért. 

4. a 2-3. pont figyelembe vételével a bruttó 29.949.500,- Ft beruházási költség a város 2021. évi 

költségvetésének 15. melléklet 3.2 sorában rendelkezésre áll. 

5. a polgármester jogosult a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés 

megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Generál Globál Kft. 

2.  Plan-Éta Kft. 

3. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 

 
 


