
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 08. 03.

Javaslat a Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére 

El  őadó: a pénügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla osztályvezető

Farkas Róbert ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:

pénzügyi bizottság 2017.08. 02.

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08. 02.

városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.08. 02.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08. 02.

A napirendi pont rövid tartalma: 

Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére tesz 
javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 21572-4/2017.

Ügyintéző neve: Farkas Róbert Ügyintéző telefonszáma: 25/544-180



Ügyintéző aláírása: 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:



J A V A S L A T

Javaslat a Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújváros gyalogátkelők biztonsági szint-
jének megnövelésére útburkolatba süllyesztett LED lámpák, szenzorok telepítését tervezi, a felso-
rolt csomópontokon elhelyezkedő gyalogátkelőknél a gyalogos forgalom szerinti működtetés kiala-
kításával:

1. Dunaújváros, Dózsa György út – Erdei tornapálya gyalogátkelőhely

2. Dunaújváros, Dózsa György út – Semmelweis Ignác utca páros gyalogátkelőhely

3. Dunaújváros, Szórád Márton út – Kossuth Lajos utca páros gyalogátkelőhely

4. Dunaújváros, Vasmű út – Kossuth Lajos utca Vasmű úti gyalogátkelőhely

A DMJV Közgyűlése 20/2017. (I.19) határozata a DMJV Önkormányzat szabályzata a közbeszer-
zési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló melléklete szerint a döntés megho-
zatalához legalább három árajánlat együttes beszerzése szükséges.

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály a felsorolt cégektől kért, és határidőre kapott ajánlatot:

- Pearl Enterprises Kft. (Telephely: 4026 Debrecen, Rózsahegy utca 17.) (1. számú melléklet)

- Lanora Solution Kft. (Telephely: 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső utca 27.) 

(2. számú melléklet)

- Zöldfény Kft. (Telephely: 4034 Debrecen, Luther utca 7.) (3. számú melléklet)

A legkedvezőbb ajánlatot a Pearl Enterprises Kft. (Telephely: 4026 Debrecen, Rózsahegy utca 17.)
adta összesen bruttó 13.962.902, - Ft összegben.

A szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkor-
mányzati rendelete 7.a. melléklet 2. bekezdés „Városüzemeltetés” 1. sor „Közvilágítás fejlesztés ki-
vitelezés” során.



A vállalkozási szerződés tervezetet a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

A pénzügyi bizottság véleményét elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményét elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság véleményét elnöke a Közgyűlésen
szóban ismerteti.

A ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2017.(VIII. 03.) határozata

Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a  Dunaújváros területén
intelligens gyalogátkelő telepítésére Vállalkozási Szerződést kíván kötni a  Pearl Enterprises
Kft.-vel (Telephely: 4026 Debrecen, Rózsahegy utca 17.), bruttó 13.962.902, - Ft, azaz bruttó
tizenhárommillió-kilencszázhatvankettőezer-kilencszázkettő forint összeg felhasználásával.

2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 2. bekezdés „Városüzemeltetés” 1.
sor „Közvilágítás fejlesztés kivitelezés” terhére biztosítja,

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat 1.  pontjaiban rögzített feladat  vonatkozásában jelen határozat mellékletét  képező
Vállalkozási Szerződést a Pearl Enterprises Kft.- vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

                 a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: 2017. augusztus 21. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen határozatban
foglalt  kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  költségvetési  rendelet  módosításakor  vegye
figyelembe. 

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

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja



Dunaújváros, 2017. augusztus 03.

                      Pintér Attila         Tóth Kálmán

          a pénzügyi bizottság elnöke                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
                          elnöke

      Cserni Béla Hingyi László

   a városüzemeltetési, környezetvédelmi          a gazdasági és területfejlesztési

             turisztikai bizottság elnöke              bizottság elnöke


