
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 05. 18.

Javaslat 249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita ügyintéző
Rontó Mónika ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.05.16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05.16.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.05.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.05.16.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság          2017.05.16.
önkormányzat bírálóbizottsága          2017.05.16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV. Közgyűlése 249/2017. (IV.21) határozatával döntést

hozott a sportingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról.  A Közbeszerzési

Hatóság az eljárási dokumentumok ellenőrzését követően tájékoztatást küldött, hogy jelen tárgyban az eljá-

rás becsült értéke és a szolgáltatás pontos tárgya okán nem kötelező az eljárás lefolytatása, így beszerzési

eljárás lebonyolításával biztosítható a szolgáltatás folyamatossága, mely a kacsolódó közgyűlési határozat

visszavonását indokolja. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Iktatószám:8435-34/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, Rontó 
Mónika 

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

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/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat

249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonására

Dunaújváros MJV. Közgyűlése 249/2017. (IV.21) határozatával döntést hozott a sportingatlan üze-

meltetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról. A Közbeszerzési Hatóság az eljárá-

si dokumentumok ellenőrzését követően tájékoztatást küldött, hogy jelen tárgyban az eljárás be-

csült értéke és a szolgáltatás pontos tárgya okán nem kötelező az eljárás lefolytatása, így beszer-

zési eljárás lebonyolításával biztosítható a szolgáltatás folyamatossága, mely a kapcsolódó köz-

gyűlési határozat hatályon kívül helyezését indokolja. 

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatását követően Dunaújváros MJV Önkormányzatával szerző-

désben álló Ész-Ker Kft. közbeszerzési tanácsadói is hivatalos állásfoglalást küldtek arra vonatko-

zóan, hogy nem szükséges a beszerzést közbeszerzési eljárás lebonyolításával megvalósítani. (1.

számú melléklet)

A közbeszerzésekről  szóló 2015. évi  CXLIII.  törvény uniós értékhatárt  el nem érő beszerzések

kivételeiről  szóló  111.  §  szakaszának  c)  pontja  szerint  kivételi  kategóriába  esnek  a  nemzeti

eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési  eljárás alól  a 3.  melléklet  szerinti  a  92000000-1-től

92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén nyújtott

szolgáltatások.  Ezen  esetekben  az  uniós  eljárásrend  1.603.395.750,-  Ft-os  értékhatára  az  az

összeg, amelynél a közbeszerzési kötelezettség fennáll. 

A sportingatlan  üzemeltetés  közbeszerzési  tevékenységcsoportját  jelölő  CPV kód 92610000-0,

amely  a  szolgáltatás  pontos  meghatározása  és  értéke  alapján  a  Közbeszerzési  Hatóság

álláspontja szerint a fenti nemzeti eljárásrendre alkalmazható kivételi kategóriába esik. 

A fentiek alapján nem kötelező a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hanem helyette elegendő

három gazdasági szereplő felkérésével beszerzési eljárást lebonyolítani, illetve a pályázatot Duna-

újváros MJV Önkormányzatának honlapján közzétenni, mellyel a nyilvánosság biztosítható. Ezért a

koncessziós  beszerzési  eljárás  megindítására irányuló  hirdetményünk visszavonását  kezdemé-

nyeztük a közbeszerzési tanácsadást nyújtó Ész-Ker Kft. közreműködésével a Közbeszerzési Ha-

tóságnál, melyre tekintettel a befizetett hirdetményellenőrzési díj visszafizetésre kerül Dunaújváros

MJV Önkormányzata számára. 

A közbeszerzési  eljárás lebonyolításának elmaradása Dunaújváros MJV Közgyűlése 249/2017.

(IV.21) határozatának hatályon kívül helyezését indokolja. 

Az  előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  a

városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi

bizottság,  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  valamint  az  Önkormányzat

Bírálóbizottsága 2017.05.16-i rendkívüli  ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági

elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.  

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (V.18) határozata

249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 249/2017.  (IV.21.)  határozatával  „Szolgáltatási
koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingat-
lanok üzemeltetése” tárgyban, Kbt. Negyedik rész,  nemzeti értékhatárt elérő értékű nyílt [Kbt.
118. § szerinti] közbeszerzési eljárás lefolytatását támogatta.

2. Az 1. pontban meghatározott koncessziós beszerzési eljárás lefolytatása a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § c) pontja alapján nem indokolt, így Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése a 249/2017. (IV.21.) hatályon kívül helyezését támogatja. 

Felelős  : - határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály

Dunaújváros, 2017. május 18.



Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bi-

zottság elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.                    
Oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke

Dr. Ragó Pál
az Önkormányzat Bírálóbizott-

ságának elnöke

Cserni Béla s.k.
Városüzemeltetési,

környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke

 


