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Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések
üzemeltetési munkáinak ellátására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott: Swarco Traffic Hungaria Kft.
Road Signal Kft.
Mota-Szer Kft.
Háromtárs Kft.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. 02. 07.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 02. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 02. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 02. 08.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az előterjesztés  tárgya  a  Dunaújváros  területén  lévő
forgalomirányító  berendezések  üzemeltetési  munkáinak  ellátására beérkezett  árajánlatok
ismertetése és megtárgyalása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Debreczeni Tamás
E-mail címe: debreczeni@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-256
Iktatószám: 1526-13/2017

Előkészítő aláírása:                               Debreczeni Tamás s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                               Markóth Béla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                  Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017. 02. 01.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 02. 01.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Dudás Pálné s.k. 2017. 02. 02.



JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések
üzemeltetési munkáinak ellátására

Tisztelt Közgyűlés!

Jelenleg a forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetési munkáit a Swarco Traffic Hungaria Kft.
végzi 2015. március 13-án kötött határozott idejű vállalkozási szerződés alapján (összesen
több mint 10 éve). A vállalkozási szerződés 2017. február 28-án lejár (1. sz. melléklet).

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 38/2016.  (XII.16.)  önkormányzati  rendelete  VII.  Fejezet 40.  §  (1)  és  (8)
bekezdése  alapján „a  Magyarország  központi  költségvetéséről  szóló  törvényben
meghatározott  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem érő árubeszerzés,  építési  beruházás és
szolgáltatás  megrendelés,  építési  koncesszió,  szolgáltatási  koncesszió  (a  továbbiakban
együtt:  beszerzés),  amely  beszerzés  nem  tartozik  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII. törvény hatálya alá,” „a döntés meghozatalához legalább három árajánlat együttes
beszerzése szükséges.” 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló
önkormányzati  szabályzata IV. fejezet 10. pontja alapján a 2017. január 17-én megtartott
bizottságok elfogadták az ajánlatadó gazdasági szereplők körét (2. sz. melléklet).

Ezért az üzemeltetési  munkákra árajánlatokat kértünk be,  amiket az alábbi táblázatban
vetettünk össze. 
Ennek alapján tájékoztatásul közöljük, hogy a Dunaújváros  területén lévő forgalomirányító
berendezések  üzemeltetési  munkáinak  ellátására 4  db  árajánlatot  kértünk  (3-6.  számú
melléklet):

A szerződés tervezett időtartama: 2017. március 1. – 2020. február 29.

A munkák  fedezetéül  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2017.  évi
költségvetés  5. melléklet  –  „  Városüzemeltetés”,  „Közutak,  hidak  üzemeltetése”  sorába
tervezett br. 3.000.000,-Ft szolgál.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító
berendezések üzemeltetési munkáinak ellátására a vállalkozási szerződés (7. sz. melléklet)
megkötését támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.



BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság:  A  bizottság  tagjai  4  igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Pénzügyi  Bizottság: A bizottság  tagjai  a  határozati  javaslatban  szereplő  munkálatokat  a
Swarco  Traffic  Hungária  Kft.-vel  javasolja  elvégeztetni,  és  a  határozati  javaslat  1.  pontját
kiegészítve 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: A bizottság tagjai 7 igen szavazattal a  határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság:A bizottság  tagjai 7  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
….../2017. (II.16.) határozata

Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési
munkáinak ellátásáról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros területén
lévő  forgalomirányító  berendezések üzemeltetési  munkáinak ellátását 2.255.000,-Ft  +
ÁFA/év (br. 2.863.850,-Ft/év) összegért a Swarco Traffic Hungaria Kft.-vel végezteti. 

2) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.)  pontban  meghatározott  feladat
fedezete  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelete
(továbbiakban:  rendelet)  5.  mellékletében  a  „Városüzemeltetés”  alcím  alatt  szereplő
„Közutak, hidak üzemeltetése” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosított.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

4) Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:    2017. február 28.

5) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze
el.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
a jegyző
     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:    2017. február 24.

Dunaújváros, 2017. február 16.



Pintér Attila s. k. Cserni Béla s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
Hingyi László s. k. Tóth Kálmán s.k.

a gazdasági és területfejlesztési az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke bizottság elnöke


	HATÁROZATI JAVASLAT

