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Tárgy:   Döntés feltételes vállalkozási szerződés 

megkötéséről – Kossuth Lajos utca járdafelújítás 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 
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Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági 

és Környezetvédelmi Bizottság 

Ügyiratszám:       DFV/542-13/2021 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere által meghozott 24/2021. (III.11.) PM határozat és 56/2021.(III.11.) PM 

határozat módosítás alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett pályázati kiírásra a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására.  

 

A fejlesztés: Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca járdafelújítás 25. sz. és 33. sz. között 

 

A fejlesztés a járdaszakasz felújítása mellett, a szakaszon a csapadékvíz elvezetés megoldását, támfal 

építését és gyalogos korlát telepítését is tartalmazza.  

 

A pályázati döntés várhatóan 2021. július közepén várható.  

A döntés időpontjáig javasolom a feltételes vállalkozási szerződés megkötését a kivitelezési munkák 

elvégzésére. Így amennyiben kedvező elbírálásban részesül a pályázat, akkor azonnal megindulhat a 

vállalkozó részéről az anyagbeszerzés és a kivitelezés.  

 

A munkák elvégzésére az ajánlattételi eljárást lefolytattuk. A beérkezett ajánlatok:  

 

1. számú Ajánlattevő neve, címe: SOLT-BAU Építőipari Kft. 6320 Solt, Dirdomb dűlő 11. 

Ajánlat: nettó 33.510.676,- Ft + ÁFA = bruttó 42.558.559,- Ft 

 

2. számú Ajánlattevő neve, címe: GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. 7020 Dunaföldvár, 

Szőlőskertek u. 9.  

Ajánlat: nettó 31.461.198,- Ft + ÁFA = bruttó 39 955 721,- Ft 

 

3. számú Ajánlattevő neve, címe: DUNA-VIA Építőipari Kft. 2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.   

Ajánlat: nettó 32.560.958,- Ft + ÁFA = bruttó 41.352.417,- Ft 

  

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások részletezése 15. mellékelt 2.5 

pontjában rendelkezésre álló önerő fedezet 19 985 505 Ft, mely a fejlesztési költség 50 %-a, a 100 %-os 

fejlesztési költség támogatással 39 971 010 Ft. 

 

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó GMZTERV Kft. ajánlat a rendelkezésre álló fedezetnek 

feltételesen megfelel.  

A munka építési engedély nélkül végezhető tevékenység, ezért nem kötelező műszaki ellenőr bevonása. 



 

Javaslom a munkák helyszíni ellenőrzésére a városfejlesztési bizottság tagját Ambrus Györgyöt 

megbízni az építési munkák folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a munkálatok helyszínén a 

kivitelezés minőségét, tervszerűségét mintavétellel, vagy a munkaterület bejárásával a kivitelező 

képviselőjével véletlenszerűen ellenőrizze.  

A megbízás díja bruttó 15 000 Ft, amelyhez kapcsolódó kiadások fedezetét a 2021. évi költségvetés 

személyi kiadása és munkáltatói járulékok kiadása biztosítja. 

 

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

 

Dunaföldvár, 2021. június 16. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a „Kossuth Lajos utca járdafelújítás a 25. sz. – 33. sz. között” elnevezésű építési munkák kivitelezés 

tárgyú feltételes ajánlattételi eljárást eredményesnek tekinti és elfogadja a legalacsonyabb összegű, 

érvényes ajánlatot nyújtó ajánlatát.  

 

Az eljárás nyertese:  

Ajánlattevő:   GMZTERV Kft. 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9. 

Ajánlati ár: (nettó Ft):   31.461.198,- Ft (bruttó 39.955.721,- Ft) 

 

A szerződés hatálybalépése felfüggesztő feltételhez kötődik, amelynek megfelelően jelen 

szerződés kizárólag az önkormányzat által benyújtott az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása című felhíváson 518 411 azonosítószámú támogatásra 

irányuló igény (pályázat) alapján, az önkormányzat részére kiállított támogatói okirat 

kiállítását követő napon lép hatályba. 

2. a beruházás megvalósításához a fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

Felhalmozási kiadások 15. számú mellékletének 2.5. pontjában elkülönítetten biztosítja. 

 

3. úgy határoz, hogy az építési munkák folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a munkálatok 

helyszínén a kivitelezés minőségét, tervszerűségét mintavétellel, vagy a munkaterület bejárásával 

a kivitelező képviselőjével véletlenszerű ellenőrzésére megbízza Ambrus Györgyöt a 

városfejlesztési bizottság tagját.  

 

A megbízás díja: bruttó 15.000 Ft, amelyhez kapcsolódó kiadások fedezetét a 2021. évi 

költségvetés személyi kiadása és munkáltatói járulékok kiadása biztosítja. 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a beruházás megvalósításával, a szükséges 

intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos   


