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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 02.

Javaslat  hivatali  személygépkocsi  vásárlására  vonatkozó  ajánlatok  bekérésére,
továbbá a vásárláshoz szükséges forrás biztosítására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető
Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.02. 28.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02. 28.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés  hivatali  személygépkocsi
megvásárlásához kapcsolódóan ajánlatok bekérésére, továbbá a vásárláshoz szükséges
forrás biztosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közgyűlési és Informatikai 
Osztály

Iktatószám: 7308/2017.

Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésére, továbbá a
vásárláshoz szükséges forrás biztosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  tulajdonában  lévő  két  darab
Volkswagen  Jetta  típusú  gépkocsi  kihasználtsága  az  utóbbi  időben  a  megnövekedett
szervezési,  előkészítési  feladatok  (pl.  Modern  Városok  Program)  miatt  jelentősen
megnövekedett,  ezért  a  meglévő  két  személygépkocsi  mellé  egy  személygépkocsi
vásárlása vált indokolttá.

A  Polgármesteri  Hivatal  használt   -  lehetőleg  azonos  típusú  –  személygépkocsi
beszerzését tervezi, a személygépkocsi megvásárlására tervezett összeg maximum bruttó
8.000.000 Ft.

A beszerzésre fordítani kívánt összeg nem éri a közbeszerzési értékhatárt, amely jelenleg
árubeszerzés esetén 15 millió forint.

Az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (XII.22.)  önkormányzati
rendelet  (a  továbbiakban:  GKR.)  40.  §  (6)  bekezdésének  d)  pontja  szerint  ha  az
önkormányzat beszerzése a nettó 100.000 Ft összeget meghaladja, de a közbeszerzési
értékhatárt  nem éri  el,  a  beszerzéshez  kapcsolódó  minden  döntés,  így  különösen  az
ajánlattevők  körének  kiválasztása,  illetve  az  ajánlatok  értékelése  az  a)-c)  pontban
meghatározottakon  kívüli  feladatok  esetén  a  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,
valamint a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett a Polgármester hatáskörébe
tartozik.

Tekintettel  arra,  hogy  az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetése  a  vásárlásra  nem
tartalmaz  költségvetési  forrást,  kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  személygépkocsi
beszerzés kiadásaihoz forrást biztosítani szíveskedjék.

Az  előkészítő  osztály  –  a  GKR.  40.  §  (8)  bekezdésének,  továbbá  a  közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzat figyelembevételével
–  javasolja,  hogy  az  ajánlatok  a  következő  gazdasági  társaságok  részére  kerüljön
megküldésre:
- Istiván Autó Kft. (8600 Nagykanizsa, Kaposvári út 7.),
- AUTO-PULAI Kft. (9024 Győr, Orgona u. 12.),
- Automobil Online Kft. (1146 Budapest, Thököly út 68. 3. em. 14.).

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési
Bizottság  rendkívüli  ülésén  megtárgyalta.  A  bizottság  elnökei  szóban  ismertetik  a
bizottsági döntést. 



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés
elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

…./2017. (III.02.)   határozata
hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésére, továbbá a

vásárláshoz szükséges forrás biztosítására  

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala személygépkocsi beszerzéséhez azzal, hogy a beszerzéshez az
ajánlattételi felhívásokat az alábbi gazdasági szereplőknek küldje meg:

a) Istiván Autó Kft. (8600 Nagykanizsa, Kaposvári út 7.),
b) AUTO-PULAI Kft. (9024 Győr, Orgona u. 12.),
c) Automobil Online Kft. (1146 Budapest, Thököly út 68. 3. em. 14.).

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a jegyző
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a közgyűlési és informatikai osztály vezetője

Határidő:  az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. március 10.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal
hivatali személygépkocsi vásárlásához bruttó 8.000.000 Ft fedezetet biztosít, a 2017. évi
költségvetés 5.b melléklet általános tartalék sora terhére.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban
foglaltakat a 2017. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:  - a költségvetés módosításáért:
       a jegyző
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. március 2.

                  Hingyi László s.k.              Pintér Attila s.k.
     a gazdasági és területfejlesztési               a pénzügyi bizottság elnöke
                  bizottság elnöke
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