
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2654-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 15-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés a „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 

154/2022.(VII.15.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaföldvár Város Önkormányzata, 

mint Ajánlatkérő által megindított „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

nyílt eljárásra vonatkozóan az alábbi döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

1. a HGT Invest Kft. (7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 44/A) által benyújtott ajánlatot 

érvénytelenné nyilvánítja. 

Az ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen. Ajánlattevővel szemben 

fennáll a Kbt. 62. § (2) bekezdés o) pont szerinti kizáró ok, így Ajánlattevő a Kbt. 74. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján kizárásra kerül az eljárásból. 

2. A TTSZ Bau Kft. (7133 Fadd, Arany János u. 200.) által benyújtott ajánlatot érvénytelenné 

nyilvánítja.  

Az ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen. Ajánlattevővel szemben fennáll 

a Kbt. 62. § (2) bekezdés o) pont szerinti kizáró ok, így Ajánlattevő a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján kizárásra kerül az eljárásból.  

3. A Kbt. 36. § (2) bekezdése alapján a HGT Invest Kft. és a TTSZ Bau Kft. közbeszerzési 

eljárásban történő összejátszását Ajánlatkérő jelzi a Gazdasági Versenyhivatal felé.  

4. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint 

jognyilatkozatok megtételére. 

5.  Az eljárásban a Bíráló Bizottság az ajánlatok további bírálatát folytatja.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Révész Judit sk. 

   polgármester                aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2654-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 15-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról (Blachere Kft.) karácsonyi fénydekoráció beszerzéséhez 

 

155/2022.(VII.15.) KT 

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft. által kiírt 

BIHU 100-2022 számú pályázati felhívására vonatkozóan támogatási igényt nyújt be 

karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére.   

2. a benyújtandó támogatási igény maximum nettó 1.000.000 Ft. 

3. amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a pályázatban kiírt 100 %-os támogatást, 

akkor élni kíván a 75 %-os támogatás lehetőségével is. 

4. az önkormányzat vállalja a támogatás feletti rész önerőből történő finanszírozását, az 

alábbiak szerint:   

o elnyert 100 % támogatás esetén biztosítandó önrész az ÁFA összege max. 

270.000,- Ft értékben,  

o elnyert 75 % támogatás esetén biztosítandó önrész nettó költség 25%-a (max. 

250.000,- Ft) és az ÁFA összege (max. 270.000,- Ft) összesen max. 520.000,- 

Ft értékben.  

5. az önkormányzat rendelkezik a pályázatba betervezett elnyerhető elemek felszerelésére, 

leszerelésére, tárolására és karbantartására anyagi forrással 3 évre vonatkozóan, és 

képes azt fenntartani, kivitelezni vagy kivitelezői alvállalkozót megbízni annak 

szerelésére.  

6. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat megvalósításával, a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 a pályázat benyújtási határideje: 2022. július 31.  

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Révész Judit sk. 

   polgármester                aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2654-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 15-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Pannonia Bio Zrt. támogatásából gépjármű beszerzése 

 

156/2022.(VII.15.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata az 5 610 000.- Ft-ért megvásárolja a PHR-804. 

frsz-ú gépjárművet. 

2. a gépjármű vételárának fedezetét a Pannonia Bio Zrt. által, a menekültek 

megsegítésére érdekében nyújtott támogatása biztosítja, felhatalmazza a polgármestert 

a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedések megtételére. 

3. felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat tulajdonában álló LBL700  frsz-ú 

Opel Vectra típusú gépjármű eladásának előkészítéséhez értékbecslés bekérésére, és 

licit eljárásban a gépjármű értékesítésére, valamint az ezzel kapcsolatos jognyilatkozat, 

valamint intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül:  Adó és Pénzügyi Iroda 

   Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

   Dunaföldvári Dunaparti Kft. 

    

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Révész Judit sk. 

   polgármester                aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2654-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 15-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2022. évi 

díjának módosítása iránti kérelem 

 

157/2022.(VII.15.) KT 

h a t á r o z a t 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a helyi szerződéses buszjárat ügyében elfogadja Juhász István egyéni vállalkozó (7020, 

Dunaföldvár, Katona J. u.13.) 2022. szeptember 1- 2022. december 31.-ig beadott 

árajánlatát az alábbiak szerint:  

a) bruttó 66.420,- Ft / tanítási nap (összesen 74 nap)   

b) bruttó 31.350,- Ft  / iskolaszüneti munkanap (összesen 11 nap)   

2. Összesen felmerülő plusz költség bruttó 498.030,- Ft/4 havi időszak – az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

3. Felhatalmazza a Képviselő- testület Horváth Zsolt polgármestert, a 2013. március 26–

án kötött, 424-4/2013 iktatószámú szolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  azonnal 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi – és Adó Iroda 

3. Kérelmező 

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Révész Judit sk. 

   polgármester                aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2654-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 15-én (pénteken) 08.00 

órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Döntés mélyépítési keret-megállapodás keretében konzultáció lefolytatásáról 

 

158/2022.(VII.15.) KT 

h a t á r o z a t 

 

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 a 

Képviselő-testület egyedi döntése alapján.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

  Ajánlattevők 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Révész Judit sk. 

   polgármester                aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2654-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 15-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Tárcsás ágvágó beszerzése 

 

159/2022.(VII.15.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. beszerez 1 db GREEN TEC LRS 1602 típusú tárcsás jobbos ágvágót a PENDA KFT.-

től. 

2. vételár bruttó 10.266,95 EUR (kb. bruttó 4.209.450,- Ft 410 Ft-os árfolyamon 

számolva). 

3. a vételár pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános 

tartaléka biztosítja.  

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Pénzügyi és- Adó irodavezető 

2. Városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Révész Judit sk. 

   polgármester                aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2654-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 15-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Mammográfiás szűrővizsgálat kitelepülésének támogatása 

 

160/2022.(VII.15.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. vállalja a MaMMa Egészségügyi Zrt. Mobil Emlőszűrő Állomásának telepítésével 

összefüggő bruttó 1.000.000.-Ft. kitelepülési díj, valamint a közüzemi díjak 

megfizetését a Mamma Zrt felé a 2022. évi általános tartalék terhére. 

2.  Az 1. pont szerinti összegből közvetített szolgáltatásként Bölcske Község 

Önkormányzatának tovább számlázott bruttó 300.000.-Ft növeli az általános tartalék 

összegét.  

3. a polgármester jogosult a költségek viselésére vonatkozó megállapodás megkötésére, 

szükséges nyilatkozat és jognyilatkozat megtételére.  

 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. MaMMa Egészségügyi Zrt. 

2. Pénzügyi és Adó Iroda  

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Révész Judit sk. 

   polgármester                aljegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 


