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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 162/2022.(VII.29.) KT határozatában döntött a „Dunaföldvár 

mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, melynek értelmében a 

kivitelezési munkák elvégzésére az önkormányzat szerződést kötött a Kiss Épületgépész Kft-vel (7090 

Tamási, Tóvölgy utca 4.). 

 

A kivitelezés során a vállalkozó pótmunka igényt jelentett be és a műszaki ellenőr kérésére a vállalkozó 

kidolgozta műszaki javaslatát, az alábbiak szerint.  

 

Kiinduló állapot: A vállalkozó a kivitelezés során kettő egymástól eltérő helyen észlelte a földbevágás 

elkészítése után, hogy a földmű tükörszintjén végzett tömörítés közben a talaj teherbírása eltér az ezektől 

különböző helyeken tapasztaltaktól. Ezen helyeken hitelesített tárcsás ejtősúlyos talajtömörség és teherbírás 

mérő műszerrel méréseket végeztek, aminek jegyzőkönyveit az építési napló mellékleteibe feltöltötték. Mérési 

eredményeik hitelességéül Megrendelő által kijelölt TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt., mint 

akkreditált labor által is elvégeztették a méréseket, amely során kapott értékek azonos rossz teherbírási 

értékeket hoztak eredményül. Az akkreditált labor által végzett mérések jegyzőkönyve is feltöltésre kerültek 

az építési naplóba. Összefoglalva a mérési eredményeket, elmondható, hogy a Műszaki Leírásban és az 

Mimőségi Mintavételi Tervben is rögzített E2=50 MN/m2 teherbírási értékkel szemben a földműtükörszinten 

10-16 MN/m2 teherbírási érték volt mérhető, Trg=95% feletti betömörítési mérték mellett. 

 

A labor vizsgálati jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Ajánlott műszaki megoldás: Kivitelező által figyelembe véve a helyi talaj és építési környezet adottságait, 

szakkivitelezési tapasztalatait, következő műszaki megoldást kínálja a Tisztelt Megrendelő részére: Az érintett 

szakaszokon (0+580 – 0+800 és 2+200 – 2+420 útszelvényekben) a rossz teherbírási értékű talaj cseréjének 

elvégzését Z0/63 kőből épített M56 mechanikai stabilizációra 30 centiméter vastagságban. Ennek 

eredményességének megállapítására próbaszakaszt készítettünk az érintett helyen. Próbaszakasz elkészítése 

után ellenőrző mérést végeztünk, amely során megállapítást nyert az a tény, hogy a talajcserével javított 



földműtükörszinten a Műszaki leírásban és MMT-ben szereplő minimum érték E2=50 MN/m2 felettire javult 

a teherbírás.  

 

Műszaki ellenőr elfogadásra javasolja az ajánlott műszaki megoldást.  

  

A pótmunka költségigénye: nettó 11 829 510 Ft + ÁFA (bruttó 15 023 478 Ft) 

A megkötésre került kivitelezési szerződés szerint a vállalkozási díj: nettó 219 081 502 Ft + ÁFA (bruttó 

278 233 508 Ft) 

A pótmunka elfogadásával a vállalkozási díj megemelt összege: nettó 230 911 012 Ft + ÁFA (bruttó 

293 256 985 Ft)  

 

A Vidékfejlesztési Programon belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1.-21 

kódszámú felhívásra benyújtott és támogatásban részesült pályázat keretében a kivitelezési munkára 

rendelkezésre álló összeg: nettó 231 489 607 Ft + ÁFA (bruttó 293 991 801 Ft), így amennyiben a Támogató 

a vállalkozási szerződés módosítását elfogadja, úgy a pótmunka a támogatás terhére elszámolhatóvá válik.    

 

A döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult. Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés 

megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2023. március 9.  

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. a Dunaföldvár 0357, 0387, 0317/3 hrsz.-ú földutakat érintő „Dunaföldvár mezőgazdasági földút 

korszerűsítése” elnevezésű beruházás kivitelezése során felmerült előre nem látható pótmunkákra 

nettó 11 829 510 Ft + ÁFA (bruttó 15 023 478 Ft) összeget biztosít a város 2023. évi költségvetésének 

általános tartaléka terhére.  

2. a polgármester jogosult a kivitelezési szerződés módosítására, a szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

3. felkéri a polgámestert az 1. pont szerinti pótmunka projekt keretében történő elszámolásának 

kezdeményezésére utófinanszírozással. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
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Minta
A mérés helye Eredmények

Km, szelV, vizszintesen
Tengelytöl
mért táV.
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süllyedés átlag
S (mrn)

számitott érték
Din. modulus E vd

(N/mm2)

L2
(Baksay §zerint)

(N/mm 2)

0001 0+592 középen 0,0 1.590 14 ,2 10

0002 o+723 középen 0,0 I,34,1 L6,,l 15

0003 o+792 középen 0,0 7,4Il 15,9 13

0004 2+253 középen 0,0 1,343 L6,8 15

0005 2+301 kőzépen 0,0 1,300 11 ,3 16

0006 2+41o középen 0,0 1,360 16,5 L4

A laboratóílum a megrendeló kivánságára a.ósszes ré§zletes méésieíedmé.yta megrendeló íendelkezésére bocsátja,
Meoieqvzés:

Eszköz neve (sáma):
Eszkóz neve (száma):

TLI rearrrcro46 l+HBft rumr
és lnrroláólÉZP --

Éplblpad VEqá!ó Labotafutun
Dunaúidroc

Ke|t: Du naújváíos,, 2023,01.26

]íl §.R.

irásbe]l engedálye nélkúl csak lel]e§ lerJedelmében má§olhetó|

í/DI1

Eszköz neve (§záma). Ka{nyúe]lósúltos lehelb méróTU D!/l37
Eszköz neve (száma):
E§zköz neve ls:ama):


