
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2742-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 29-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Vitarendezés a „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban 

161/2022.(VII.29.) 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 154/2022.(VII.15.) KT határozatban 

foglaltak és a vitarendezési kérelem vizsgálata során 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. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kbt. 73. § (2) bekezdése 

alapján érvénytelen.  

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.  

3. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn, 

a Kbt. 36. § (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség sem áll fenn.  

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

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2742-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 29-én (pénteken) 08.00 

órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

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

eredményéről 

162/2022.(VII.29.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. 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 eljárást lezáró 

döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

a) közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

b) a Kiss Épületgépész Kft. (7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.) által benyújtott ajánlatot 

érvényessé nyilvánítja. 

c) az ALISCA BAU Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.) által benyújtott ajánlatot 

érvényessé nyilvánítja.  

d) a közbeszerzési eljárás nyertese a Kiss Épületgépész Kft. (7090 Tamási, Tóvölgy utca 

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

alkalmas ajánlatot. 

Ajánlati ár: nettó 219 081 502 Ft (bruttó 278 233 508 Ft) 

Rendelkezésre álló fedezeten belüli összeg.  

e) a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevő az ALISCA BAU Zrt. (7140 

Bátaszék, Bonyhádi utca 30.), mivel ajánlattevő nyújtott be a második legjobb ár-érték 

arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

Ajánlati ár: nettó 246 458 698 Ft (bruttó 313 002 546 Ft) 

Rendelkezésre álló fedezeten felüli összeg. Szükséges többlet forrás nettó 14 969 091 Ft 

(bruttó 19 010 746 Ft). 

3. a beruházás megvalósításához a fedezet a 3336389562 számú támogatói okirat alapján, illetve 

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Felhalmozási kiadások részletezése 15. számú 

melléklet 4.2. pontjában rendelkezésre áll.  

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

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

 A szerződés teljesítésének időszaka: 6 hónap 

 Munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2022.10.03.  

 

k. m f. 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2742-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 29-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Parti Fesztivál” szervezése a Duna-parton 

163/2022.(VII.29.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. továbbra is támogatja a „Parti Fesztivál” megrendezését 2022. július 29-30. napokon. 

2. a kétnapos „Parti Fesztivál” megvalósításához a bruttó 6 millió forint támogatáson felül 

további bruttó 1,5 millió forint forrást biztosít a 2022. évi költségvetés általános 

tartalékkerete terhére, és azt átadja a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

részére. 

3. a rendezvényhez kapcsolódóan az általános forgalmi adó összege a 2022. évi 

költségvetés általános tartalékkeretébe kerül át. 

 

Felelős:  Kiss Lajos Csaba bizottsági elnök 

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár  

2. Pénzügyi – és Adó Iroda 

3. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

4. Szervezők 

 

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2742-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 29-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Tájékoztatás a pécsi kollégiumi férőhelyekről 

164/2022.(VII.29.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. ragaszkodik a megvásárolt két darab kollégiumi férőhelyhez és ahhoz is, hogy az 

Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) által kijelölt diákok kerüljenek oda elhelyezésre. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) 

rektorának megkeresésére, mely során tájékoztatást kell kérnie az Egyetem által, a 

kollégiumi férőhelyek kiosztásához használt pontozási rendszerről. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

2. Pécsi Tudományegyetem 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2742-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 29-én (pénteken) 

08.00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: A „Dunaföldvári Polgárőrség” támogatási kérelme formaruha beszerzéséhez 

 

165/2022.(VII.29.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a „Dunaföldvári Polgárőrség” részére formaruha beszerzésére bruttó 400.000 Ft-os 

működési támogatást nyújt a 2022. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére. 

2. az 1. pont szerinti támogatás felhasználásának határideje: 2022. szeptember 30. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, a megállapodások aláírására. 

 

 

Határidő: a megállapodások megkötésére és aláírására: 2022. augusztus 08.  

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és adóiroda 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

3. „Dunaföldvári Polgárőrség” 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

  



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Iktatószám: DFV/2742-1/2022. 

 

K I V O N A T 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 29-én (pénteken) 

08.35 órakor megtartott soron kívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Tárgy: Bölcsődei felvétellel kapcsolatos panasz 

166/2022.(VII.29.) KT 

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32.§ (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörében eljárva úgy döntött, hogy Habran Mónika (7020 Dunaföldvár, Templom utca 75.) 

kérelmét megvizsgálva annak nem ad helyt. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül:   
1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde 

2. Habran Mónika 

    

 

 

 

 

k. m f. 

 

 Horváth Zsolt sk.      dr. Boldoczki Krisztina sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

   Szabadiné Sulák Judit 

      jegyzőkönyvvezető 

 


