
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. július 15-ei soron kívüli ülésére  
  

 

Tárgy:       Döntés mélyépítési keret-megállapodás 

keretében       konzultáció lefolytatásáról 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/2330-2/2022 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere által meghozott 29/2021 (II.11.) PM határozat alapján 

Dunaföldvár Város Önkormányzata mélyépítési munkákra 4 éves időtartamra keret-

megállapodást kötött a SOLTÚT Kft-vel. 

 

A város 2022. évi költségvetése terhére javasolom az alábbi mélyépítési munkák 

vonatkozásában a konzultációs eljárás lefolytatását:  

a) Györki sori burkolt árok nyomvonal módosítása 

b) Alsó Rév utcában mederlap burkolattal történő rézsű megerősítés, padka szélesítés, 

4774/2 hrsz. ingatlan előtt szilárd burkolatú járda építés, 

c) Irinyi utca- Dankó P. u. csomópont átépítése (közmeghallgatáson jelzett probléma) 

d) Jobbágyősök u. vasúti aluljáróban járda felújítása 

e) Fehérvári u.- Derecskei u.- Kinizsi u. csomópont átépítése, bővítése 

 

A munkák becsült költsége: 60 millió Ft 

 

A felsorolt munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátására a PLAN-ÉTA Kft (7100 

Szekszárd, Ybl M. u. 3) ajánlata: nettó 450.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 571.500,- Ft.  

 

A mélyépítési keret-megállapodásra vonatkozó közbeszerzési eljárást bonyolító Deák Ügyvédi 

Irodával megkötött megbízási szerződés 5.1.5 pontja alapján a keret-megállapodásos eljárás 

második részének a konzultáció lefolytatását 40.000 Ft + ÁFA/óradíj ellenében vállalják, 

maximum bruttó 600.00,- Ft. 

 

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

 

Dunaföldvár, 2022. július 13. 

        Horváth Zsolt sk. 
             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. az alábbi mélyépítési munkák vonatkozásában megbízza a polgármestert a konzultációs 

eljárás(ok) lefolytatásával:  

a) Györki sori burkolt árok nyomvonal módosítása 

b) Alsó Rév utcában mederlap burkolattal történő rézsű megerősítés, padka szélesítés, 

4774/2 hrsz. ingatlan előtt szilárd burkolatú járda építés, 

c) Irinyi utca- Dankó P. u. csomópont átépítése (közmeghallgatáson jelzett probléma) 

d) Jobbágyősök u. vasúti aluljáróban járda felújítása 

e) Fehérvári u.- Derecskei u.- Kinizsi u. csomópont átépítése, bővítése 

 

A munkák becsült költsége: 60 millió Ft 

 

2. a felsorolt munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátásával megbízza a PLAN-ÉTA 

Kft-t (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3). A megbízás díja: nettó 450.000,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 571.500,- Ft.  

 

3. a mélyépítési keret-megállapodásra vonatkozó közbeszerzési eljárást bonyolító Deák 

Ügyvédi Irodával megkötött megbízási szerződés 5.1.5 pontja alapján a keret-

megállapodásos eljárás második részének a konzultáció lefolytatásának díja: 40.000 Ft + 

ÁFA/óradíj maximum bruttó 600.000,- Ft.  

 

4. a 1-3. pontban foglaltak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

általános tartaléka biztosítja. 

 

5. felhatalmazza a polgármestert a konzultációs eljárás előkészítésére, megindítására, és a 

lefolytatásához szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok megtételére, valamint 

eredményes konzultáció esetén - a rendelkezésre álló fedezet keretéig - a szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

  Ajánlattevők 


