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A napirendi pont rövid tartalma: Iván László képviselő úr képviselői indítványt nyújtott
be Steora okos pad kihelyezésére. Indítványában két lehetséges helyszínként
Dunaújváros, Dózsa György tér vagy a Városháza tér területét jelölte meg.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 24842/2017
Osztály
Ügyintéző neve: Tóth Andrea
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Ügyintéző aláírása:
Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:2017.09.14.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:2017.09.14.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:2017.09.15.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
képviselői indítvány megtárgyalására Steora okos pad kihelyezésének tárgyában
Tisztelt Közgyűlés!
Iván László önkormányzati képviselő a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 28. § (1) bekezdésében
rögzített jogával élve képviselői indítványt nyújtott be.
A képviselői indítvány arra irányul, hogy városunk közterületein nem biztosított az ingyenes
internetszolgáltatás, melyre megoldást jelenthet egy okos pad telepítése a város egy forgalmas
közterületén. Országunkban már több településen működtetnek hasonló padokat, melyek az
internetszolgáltatás mellett a telefonok feltöltését is biztosítják a felhasználók számára.
Az indítvány két lehetséges helyszínre tesz javaslatot a pad kihelyezésére; a Városháza térre és a
Dózsa György térre.
Tekintettel arra, hogy a Dózsa György téren hamarosan a „Zöld Város” program keretein belül
felújítási munkák kezdődnek, ezen a területen nem megvalósítható az okos pad kihelyezése.
A mellékelt tájékoztatók és árajánlat alapján a Lunag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az 1 db
Steora okos pad szállítását és beüzemelését 960.000.- Ft +ÁFA értékben állapítaná meg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy városunkban az ingyenes internetszolgáltatás alternatív
megoldásaként az Európai Unió külön alappal támogatja, hogy ingyenes wifi szolgáltatással nem
rendelkező, mintegy 6000 településen 2020-ig hotspotokat építsenek ki. Előre láthatóan 2018. első
felében a digitális unió keretein belül nyílhat meg a pályázat, mely a települések közterületein,
parkjaiban és közintézményeiben ingyenes wifi hálózat kiépítésére nyújtana lehetőséget.
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.”
Fent nevezett ok miatt a közgyűlés megbízza a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályt az
előkészítő munka elvégzésére.
A képviselői indítványt a az előterjesztés 1. számú melléklete képezi.

Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése alapján a bizottsági, a képviselői és a polgármesteri indítványokat
az illetékes bizottság a benyújtást követően a soron következő rendes ülésen köteles a bizottsági
ülés napirendjére tűzni és a bizottsági ülést követő első rendes közgyűlési ülésre beterjeszteni.
Az előterjesztést megtárgyalta a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, a
Gazdasági és területfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a
Pénzügyi Bizottság. A bizottságok döntését a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (IX.21.) határozata
képviselői indítvány megtárgyalására Steora okos pad kihelyezésének tárgyában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros területén 1 db
okos padot helyez el.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladathoz szükséges előkészítő munka elvégzésére, továbbá arra, hogy az előkészítő munkát követően az előterjesztést terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: – a határozat végrehajtásáért
a polgármester
– a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Határidő: a közgyűlés 2017. november havi rendes ülése
Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnök

