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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a 23/2021. (VII.27.) KT határozat alapján támogatási 

igényt nyújtott be az Agrárminisztérium által meghirdetett Zártkerti Program keretében a 

települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális 

háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására. 

 

A pályázat kedvező elbírásában részesült. A Támogatói Okirat kiállításra került (2021. 12. 07.). 

 

A megvalósítandó fejlesztés: Dunaföldváron a diósi zárt kertek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés 

 út felújítás 7020 Dunaföldvár, 6308, 6504/3 hrsz. (346,9 m) 

 vadkerítés létesítése 130/2 hrsz. (300 m) 

 

Az útfelújítási munkákra felkért gazdasági szereplők: 

1. GMZTERV Kft. 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9. 

2. CSIGI BETON Kft. 7020 Dunaföldvár, Füzes sor 3.  

3. SPR TERRA 2006 Kft. 7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 10. 

4. GENERAL GLOBAL Kft. 7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24. 

5. TIMPANON P+P Kft. 2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36. 

 

A vadkerítés létesítésére felkért gazdasági szereplők:  

1. Földvár Terv Kft. 7020 Dunaföldvár, Szőlő u. 7. 

2. Markovics Veres Kft. 7020 Dunaföldvár, Béri Balogh Ádám u. 13. 

3. Kun János 7020 Dunaföldvár, Kéri utca 15.  

 

Az ajánlatok bontására 2022. január 17.-én (hétfőn) került sor.  

 

Az útfelújítási munkákra rendelkezésre álló fedezethez képest jóval kedvezőbb ajánlatok 

érkeztek, ezért felvettük a kapcsolatot a Közreműködő Szervezettel a támogatási 

szerződés műszaki tartalmának módosításával kapcsolatban, hogy lehetőség van-e 

bővített műszaki tartalommal (megnövelt felújítással érintett útszakaszra) is 

megvalósítani a projektet.  

 

Tájékoztatás alapján lehetőség van műszaki, szakmai tartalom megváltoztatására 

amennyiben kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg, így 

módosítással az elnyert támogatás teljes körűen felhasználhatóvá válhat.  

 



Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolta az eljárást eredménytelennek nyilvánítását és új eljárás 

megindítását módosított műszaki tartalomra.  

 

A vadkerítés létesítésére vonatkozóan rendelkezésre álló anyagi fedezet (100 % vissza nem 

térítendő támogatás): bruttó 1.884.934 Ft 

 

Beérkezett ajánlatok:  

Az 1. Ajánlattevő neve: Földvár Terv Kft.  

Az Ajánlattevő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Szőlő u. 7. 

Ajánlati ár: nettó 1.500.000,- Ft + ÁFA = bruttó 1.905.000,- Ft 

 

A 2. Ajánlattevő neve: Markovics Veres Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Béri Balogh Á. u. 13. 

Ajánlati ár: nettó 1.565.700,- Ft + ÁFA = bruttó 1.988.439,- Ft 

 

A 3. Ajánlattevő neve: Kun János 

Az Ajánlattevő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kéri u. 15. 

Ajánlati ár: nettó 1.484.200,- Ft + ÁFA = bruttó 1.884.934,- Ft 

 

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

 

Dunaföldvár, 2022. január 21. 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dunaföldvár 

Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által megindított a Dunaföldváron a diósi zártkertek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés elnevezésű 

eljárásra vonatkozóan az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

 

1. az útfelújítási munkákra tett ajánlattételi eljárást eredménytelenné nyilvánítja és új 

eljárás megindításáról dönt a módosított műszaki tartalom figyelembe vételével. 

2. vadkerítés létesítése 130/2 hrsz. (300 m) 

- ajánlattételi eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- az ajánlattételi eljárás nyertese Kun János (7020 Dunaföldvár, Kéri u. 15.) ajánlattevő, 

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

ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 1.484.200,- Ft (bruttó 1.884.934,- Ft) 

3. a beruházás megvalósításához a fedezet a 4227-8/2021/HERMAN ügyiratszámú 

támogatói okirat (2021. évi Zártkerti Program) alapján rendelkezésre áll 100 % vissza 

nem térítendő támogatás formájában.   

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a beruházás megvalósításával, 

a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos   


