
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  információs  térképének  megújításával
kapcsolatos döntés meghozatalára

El  őadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
El  őkészítő:     Dr. Molnár Attila - aljegyző
     Szabó Imre  - osztályvezető  

Meghívott:     Perényi Ottó - Stiefel Eurocart Kft. területi igazgató

Véleményez  ő bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság            2017. 10. 11.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 10. 11.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság              2017. 10. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlés  2009-ben úgy határozott,  hogy városi  információs
térképet készíttet. A térkép elkészítésére a  Stiefel Eurocart  Kft. kapott  megbízást.  A kihelyezett
térképek  jelenleg  is  láthatók,  megtalálhatók  számos  közintézményben  és  a  város  egyes
közforgalmú helyein. Az előterjesztés a 8 éves térkép frissítésére, megújítására tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: - Iktatószám: 25867-2/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
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: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének 
megújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

A Stiefel Eurocart Kft. még 2009-ben készítette el az első dunaújvárosi információs térképet. 
Az  információs  térkép  Dunaújváros  számos  pontján  most  is  megtalálható/látható.  Az  utóbbi
években történt közterület, illetve intézmény elnevezések változása, és új közterületek kialakítása,
továbbá egyéb más szempontok miatt is szükséges az információs térkép frissítése, megújítása. 
A  térkép  több  okból  is  igen  hasznos  a  városlakóknak  és  a  városunkba  látogatóknak.  Jól
áttekinthető,  segíti  a  tájékozódást,  pontosan  jelöli  a  közterületek,  közintézményeket,  és
reklámfelületet  biztosít  a  meghatározó  dunaújvárosi  nagyfoglalkoztatóknak,  egyéni  és  céges
vállalkozásoknak.
A Stiefel Eurocart Kft. megkereste önkormányzatunkat, a térkép megújításának javaslatával. 
A megkeresés barter szerződés megkötésre irányul, amelyben a Stiefel Eurocart Kft. vállalná, hogy
a nagyméretű információs fali térképeket elkészíti, és leszállítja a kihelyezésre kerülő helyszínek
szerinti példányszámban. Az  Stiefel Eurocart Kft. minta-munkaanyagként  bemutatta részünkre a
nemrégiben elkészült  Paks városi  információs térképet.  Megállapítható,  hogy a térkép igényes
kivitelben készül: fóliázott, fémléces, és egyszerűen kihelyezhető. 
Az elképzelések szerint önkormányzatunknak a terjesztést, kihelyezést kell megoldania, azonban
ezt  megelőzően  a  térkép  korrektúrázását,  ellenőrző  munkálatait  el  kell  végezni,  ezen  kívül
adatokat is kell szolgáltatnia a cégnek. Részletesen ez a feladat: az új utcák, utcanév-változások,
házszámozás (saroktól sarokig), kerékpárutak, játszóterek, műemlékek, szobrok, múzeumok stb.
jelölésének  ellenőrzését  jelenti;  valamint,  hogy  önkormányzatunk  és  esetlegesen  intézményei
hogyan, miként jelenjen meg az új térképen. 
A megkeresésében a cég felajánlotta, hogy barter-szerződést köt önkormányzatunkkal, és ennek
alapján  készíti  el  az  információs  térképet,  továbbá  amennyiben  szerződéskötésre  kerülne  sor
kedvezményes áron Dunaújváros „hajtogatós térképet” is biztosít önkormányzatunk részére. 
A hajtogatós kistérkép nettó árai a következők lennének: 

- 1.000,- db - 572,- Ft /db,  
- 2.000,- db - 384,- Ft/db,   
- 5.000,- db - 294,- Ft/db.

A  Stiefel  Eurocart  Kft.  ajánlatát  a  barter  szerződés  megkötésére  vonatkozóan  ajánlatát  az  1.
számú mellékletben helyeztük el. Az előkészítő a szerződést jelen tartalommal és formában nem
tartja elfogadhatónak, ezért annak további egyeztetését javasolja a céggel, így jelen előterjesztés
kizárólag az elvi döntés meghozatalára irányul.

Az előterjesztést a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. október 10-
ei rendes ülésén megtárgyalta, és azt 6:0:0 arányban támogatta
Az előterjesztést a Gazdasági és területfejlesztési  bizottság 2017. október 11-ei rendes  ülésén
megtárgyalta, és azt 6:0:0 arányban támogatta.
Az előterjesztést az  Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2017.  október  11-ei rendes  ülésén
megtárgyalta, és azt 6:0:0 arányban támogatta.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (X.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  Dunaújváros
Megyei Jogú Város információs térképét megújítja.  



2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Stiefel
Eurocart Kft-vel szerződéskötés céljából egyeztető tárgyalásokat folytasson le.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése olyan tartalmú szerződés megkötését javasolja, mely
szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát az  információs  térkép  elkészíttetése
(megrendelése) alapján pénzbeli ellenszolgáltatás nem terheli.   

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetések
alapján meghatározott tartalmú szerződést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság jóváhagyását
követően  aláírja,  és  ezt  követően  megtegye  az  információs  térkép  megújításával  összefüggő
valamennyi előkészítő munkálatot és intézkedést. 

Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          aljegyző 
                          főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő:         a szerződés megkötésére és az előkészítő munkálatok elvégzésére:
                         2017. november 30.

Dunaújváros, 2017. október 19.

                     Cserni Béla s.k.                                                          Hingyi László s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi                     a gazdasági és területfejlesztési

és turisztikai bizottság elnöke              bizottság elnöke

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