
Sürgősségi indítvány! 
Fedőlap 

 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. 
 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 
terve 2. számú módosítására 
 
Előadó: az Ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnöke 

az önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke 
 

Előkészítő: Szabó Imre Városfejlesztési Igazgató 
 Somfainé Petőfalvi Anita pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.12.13. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2016.12.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét a terv elfogadása 
óta felmerült változtatási igények miatt szükséges módosítani. 
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai: 
 
Osztály neve: Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály 
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita 
E-mail címe: dzsupin@pmh.dunanet.hu  
Telefonszáma: 06-25 / 544-345 
Iktatószám: 3615-__/2016. 
 
Előkészítő aláírása: Somfainé Petőfalvi Anita s.k. 
Igazgató / Osztályvezető aláírása:  Szabó Imre s.k. 
 
 
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k. 
Leadás dátuma: 2016.12.12. 
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.12. 
Törvényességi észrevétel: van/nincs 
Amennyiben van:  
 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített 
 
A tárgyalás módja: Nyílt ülés 
 
Egyéb megjegyzések:  



JA V A S L A T 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2016. évi közbeszerzési terve 2. számú módosítására 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése 
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
E kötelezettségnek eleget téve a közgyűlés 170/2016. (III.17.) határozatával elfogadta az 
önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 
 
Az elfogadott közbeszerzési terv jelenlegi módosítását az alábbiakban részletezettek teszik 
szükségessé: 
 
1. A közbeszerzési terv kiegészítése új beszerzési igénnyel: 
 

a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges – I. Árubeszerzés 4. soraként – „Dunaújváros 
közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárással. 
A közbeszerzési igény indoklása: a térfigyelő-rendszer bővítése indokolt Dunaújváros 
aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetének javítása, valamint a városba bevezető utak 
tekintetében az utazóbűnözés kiszűrése végett.    

 
 
Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az 
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét, ezért indítványozzuk a határozati javaslat és 
melléklete elfogadását.  
 
A közbeszerzési terv módosítását az önkormányzat saját honlapján köteles közzétenni úgy, hogy 
annak a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell 
elérhetőnek lennie.  
 
Bizottsági vélemények: 
Az előterjesztést 2016. december 13. napján tartott rendkívüli ülésén az Ügyrendi, Igazgatási és 
Jogi Bizottság valamint az Önkormányzat Bírálóbizottsága tárgyalja. A bizottsági véleményét a 
bizottsági elnökök az ülésen szóban ismertetik. 
  
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet, és annak mellékletét képező szerződés-tervezetet 
terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2016. (XII. 15.) határozata  
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 2. számú módosításáról 

 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2016. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervének 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2016. évre 

vonatkozó közbeszerzési terve 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a közbeszerzési ügyintéző 
 
Határidő: a közzétételre 2016. december 29. 
 a közzététel időtartama a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon 

történő közzétételének időpontjáig tart. 
 
 
Dunaújváros, 2016. december 15. 
 
 

Tóth Kálmán s.k.  Dr. Ragó Pál s.k. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
elnöke 

 az önkormányzat Bírálóbizottságának 
elnöke 

 
 

   

   
 


