
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2973-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. szeptember 16-án 

(csütörtökön) 10.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Tájékoztatás a 7020 Dunaföldvár, Alsó Rév utca felújításának műszaki tartalom 

módosításáról 

 

47/2021.(IX.16.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 7020 Dunaföldvár, Alsó Rév utca felújításának műszaki tartalom módosításáról szóló 

tájékoztatást a 2. pontban foglalt kiegészítéssel elfogadja. 

2. az Alsó Rév utca Dunaföldvár 4762 és a 6584 hrsz.-ú közutak mellett húzódó támfal 

megtámasztására műszaki terv készül, melyet költségvetéssel együtt a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni. 

 
Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 17. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2973-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. szeptember 16-án 

(csütörtökön) 10.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a „Dunaföldvár mélyépítési munkák-konzultáció I.” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 

48/2021.(IX.16.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a 2021. március 22. napján megkötött „Mélyépítési munkákra keretmegállapodás – 

Dunaföldvár” tárgyú keretmegállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint Dunaföldvár 

Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által megindított „Dunaföldvár mélyépítési 

munkák-konzultáció I.” tárgyú írásbeli konzultációra vonatkozóan az alábbi eljárást 

lezáró döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

 

1. részajánlati kör: Alsó Rév utcai vápás vízelvezető és hordalékfogó  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, 

mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 64.612.660 Ft (bruttó 82.058.078 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

2. részajánlati kör: Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, 

mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 43.612.850 Ft (bruttó 55.388.320 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

3. részajánlati kör: Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 



- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, 

mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 18.483.640 Ft (bruttó 23.474.223 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

4. részajánlati kör: Névtelen utca (ÖMV benzinkút – Vágóhíd utca között) útfelújítás 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, 

mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 53.431.104 Ft (bruttó 67.857.502 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

 

5. részajánlati kör: Vágóhíd utca (Magdolna utca – Névtelen utca között) útfelújítás 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, 

mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 27.060.900 Ft (bruttó 34.367.343 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

6. részajánlati kör: Belső Bölcske utca, Alsó Bölcske utca 2-50. szám között 

járdafelújítás 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, 

mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 70.802.440 Ft (bruttó 89.919.099 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

 

 



2. az 1. pontban meghatározott beruházások megvalósításához bruttó 353.064.565 Ft összegű 

fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosítja az alábbiak szerint:  

 

I. 193 600 000- Ft fedezetet biztosít az alábbi előirányzatokból: 

a) Dunaföldvár Város 2021. évi költségvetését érintő módosító 91/2021.(V.17.) PM 

döntés, 110/2021.(VI.09.) PM döntés határozatok alapján 2021. évi költségvetés 15. 

mellékletében a 3.11. pontjában meghatározott  

1. Alsó Rév utca hordalékfogó, 

2. Csapadékvíz árok, Györki sor, Solti út, 

3. Kossuth tér északi betonút szélesítése, 

4. Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás jogcímű előirányzatokból. 

b) Várdomb u. ivóvíz vez.+elektromos hálózat csere jogcímű előirányzatból. 

 

II. A Kormány döntése alapján a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések 

Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Kormányzati 

Településfejlesztési Főosztálya a kisvárosi programcsomag előkészítése tárgyában 

Dunaföldvár település belterületi út és járdafelújításához - az előzetes tájékoztatás 

alapján - 135,8 millió Ft támogatást nyújt. 

 

III. A támogatás figyelembe vételével biztosítandó többlet saját forrás mértéke 

23.664.565 Ft, mely összeg a rendelkezésre áll a 2021. év költségvetés általános 

tartaléka terhére.  

 

IV. A II. pont szerinti 135,8 m Ft támogatás esetleges elmaradása vagy csökkentett 

összegű támogatás esetén a szükséges összeg a 2021. évi iparűzési adóbevétel többlet 

terhére biztosítva van. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a beruházás 

megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

Erről értesül: 

1. Ajánlattevő 

2. Közbeszerzési szakértő 

3. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

4. Pénzügyi és Adó Iroda 

 

  

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 17. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2973-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. szeptember 16-án 

(csütörtökön) 10.00-kor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2021. 

 

49/2021.(IX.16.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. támogatja Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását,  

2. elfogadja az annak Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra, hogy 

a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint a 

határozat mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázat kiírására. 

4. az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét 1.300.000 Ft összegben állapítja meg 

a 2022. évi költségvetés terhére, 

 

 

Határidő: 

 az 1.-3. pont vonatkozásában 2021. október 1., illetve 2021. október 5., 

 a 4. pont vonatkozásában 2022. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 17. 

A kivonat hiteléül: 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Száma: DFV/2973-1/2021. 

 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. szeptember 16-án 

(csütörtökön) 10.30-kor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés fizetési meghagyással kapcsolatban 

 

50/2021.(IX.16.) KT  

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. 42 lakásos Kijevi Társasház által a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához 

12013/Ü/30787/2021/7. ügyiratszámon benyújtott fizetési meghagyással szemben 

ellentmondással él. 

2. a 1 790 110.- Ft-os főkövetelés összege a 2021. évi költségvetésben céltartalékként 

kerül betervezésre a 2021. évi általános tartalék terhére. 

3. az eljárási költség és az ügyvédi munkadíj fedezetét a 2021. évi költségvetés dologi 

kiadása biztosítja. 

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

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

 

 

k. m. f. 

 

 

Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 17. 

A kivonat hiteléül: 

 


