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Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 
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Ügyiratszám:       DFV/146-3/2022. 

 

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) 

 

Az elnyert támogatás összege: bruttó 17 986 400 Ft 

 

Az ajánlattételi felhívás annyiban tér el a pályázatban vállalt feladatoktól, hogy az útfelújítással érintett 

nyomvonal hossza megnövelésre került 812,48 méterre és feltételes beszerzés, mivel a pályázati projekt 

keretében műszaki tartalom módosítás kezdeményezésére kerül sor az elnyert támogatás 

felhasználásával kapcsolatban. Amennyiben a támogatói okirat módosítása nem jön létre azt 

Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, a 

szerződéstől elállhat.  

 

Helyszínrajz mellékelve. 

 

A kivitelezési munkákra vonatkozóan a feltételes ajánlattételi felhívások kiküldésre kerültek.  

 

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. 

 

Az ajánlatok bontására 2022. február 15-én (kedden) került sor.  

 

A benyújtott ajánlatok:  

 

Az 1. Ajánlattevő neve: CSIGI BETON Kft.  

Az Ajánlattevő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Füzes sor 3. 

Ajánlati ár: nettó 14.330.000,- Ft + ÁFA = bruttó 18.199.100,- Ft 

 



 

A 2. Ajánlattevő neve: GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9. 

Ajánlati ár: nettó 14.538.948,- Ft + ÁFA = bruttó 18.464.464,- Ft 

 

A 3. Ajánlattevő neve: SPR TERRA 2006 Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kodály Zoltán u. 10. 

Ajánlati ár: nettó 14.062.085,- Ft + ÁFA = bruttó 17.858.848,- Ft 

 

A legkedvezőbb és „feltételesen” a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő ajánlatot az SPR TERRA 2006 

Kft. adta.  

 

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

 

Dunaföldvár, 2022. február 16.  

         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. út felújítás 7020 Dunaföldvár, 6308, 6542, 6504/3 hrsz-ú utak felújítása 812,48 fm hosszon 

a) ajánlattételi eljárást eredményessé nyilvánítja. 

b) az ajánlattételi eljárás nyertese az SPR TERRA 2006 Kft. (7020 Dunaföldvár, Kodály Zoltán 

u. 10.) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és 

alkalmas ajánlatot. 

c) a felújítási munkák elvégzésére a SPR TERRA 2006 Kft-vel köt szerződést nettó 14.062.085 

Ft (bruttó 17.858.848,- Ft) ajánlati áron. A szerződés teljesítésének határideje: 2022. június 15.  

 A szerződés hatálybalépése feltételhez kötődik, amelynek megfelelően a szerződés kizárólag 

az önkormányzat által benyújtott a Dunaföldváron a diósi zártkertek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés című 4227-8/2021/HERMAN 

ügyiratszámú támogatói okirat alapján, az önkormányzat részére a támogató 

Agrárminisztérium hozzájárul a műszaki tartalom módosításához az elnyert támogatási keret 

felhasználásával. A szerződés a hozzájárulás napján lép hatályba. 

2. a felújítás megvalósításához a fedezetet „feltételesen” 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, valamint a Dunaföldváron a 

diósi zártkertek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés 

című 4227-8/2021/HERMAN ügyiratszámú támogatói okirat módosításának benyújtásával. . 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos   

Erről értesül: 

1. Ajánlattevő 



2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 



2018. január

2018/02

Gema Zoltán KÉ-17-0446

M=1:5000

U2

Átnézeti helyszínrajz

Dunaföldváron a diósi zártkertek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális

hátterét biztosító fejlesztés keretében szórt alapú utak építése

Pályázati terv

Tervezési terület


