
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 02. 15.

Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út
által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítésére

Előadó  : a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  : Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok  :
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 02. 07.
pénzügyi bizottság 2018. 02. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : Dunaújváros területén  a  Dózsa  György  út  –  Szórád
Márton  út  –  Táncsics  M.  út  által  határol  területre  további  parkolóhelyek  megépítésére
vonatkozó tervek elkészítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 191-6/2018

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna és Debreczeni 
Tamás

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166

Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk, 
Debreczeni Tamás sk

Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika sk
Leadás dátuma: 2018. 02. 01. Ellenőrzés dátuma: 2018. 02. 01.
Észrevétel: -  Van/Nincs
Amennyiben van: - 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2018. 01. 31. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01. 31.
Észrevétel: -  Van/Nincs
Amennyiben van: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki lajos
Leadás dátuma: 2018. 02. 01. Ellenőrzés dátuma: 2018. 02. 01.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út által
határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az egykori II. számú rendelő intézet (volt zöld SZTK) környezetében további új parkolóhelyek
kialakítására  lesz  szükség,  mivel  az  intézmény  új  funkciót  kap,  és  a  jelenleg  kiépített
parkolóhelyek nem tudják kielégíteni a már meglévő igényeket sem. 

Osztályunk  a  2017-es  év  folyamán  elkészíttetett  egy  tanulmánytervet,  mely  az  ezen  a
területen kialakítható új parkolóhelyeket vizsgálja. A Főépítészi Osztállyal egyeztetve most a
tanulmányterv  alapján  szeretnénk  a  parkolóhelyek  megépítésére  vonatkozó  közterület
alakítási- , valamint összevont engedélyezési és kiviteli terveket elkészíttetni.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (9) bekezdése
alapján:

„(9)  Nem  kell  a  (8)  bekezdésben  meghatározott  számú  árajánlatot  bekérni,  ha  az
önkormányzat a beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el, kivéve, ha a
pályázatokkal  kapcsolatos  beszerzés  esetén  a  pályázati  felhívás/útmutató  több  árajánlat
bekérését  írja  elő,  amely  esetben  az  adott  pályázati  felhívás/útmutató  szabályai  az
irányadók.„

Ezért a tervezési  munkák  elvégzésére és  az  engedélyezési  eljárások  lefolytatására
árajánlatot kértünk be a DVG Zrt.-től. Az árajánlatot az 1. számú melléklet tartalmazza.

Ezek alapján  tájékoztatásul  közöljük,  hogy  a  tervezési  munkához bruttó  2.760.821,-Ft
szükséges.

A tervezési feladatra fedezet  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
költségvetési tervében a 7a melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály  alcím  alatt a  „Szórád  Márton  út  parkoló  tervezése  II.  ütem”  szakfeladaton
rendelkezésre áll.

A szerződést a DVG Zrt. -vel kívánjuk megkötni. Ez esetben közbeszerzési eljárást nem kell
lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásával a DVG Zrt. nyilatkozik arról, hogy
üzleti tevékenysége során 2018. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton
út – Táncsics M. út által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek
elkészítését és a határozati javaslat mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötését
támogatni szíveskedjék. 

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 6 igen szavazattal elfogadták,
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Pénzügyi  Bizottság: 4  igen  szavazattal  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: a határozatot 5 igen szavazattal hozta, a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság: 5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2018 (II.15.) határozata

Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út által
határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy Dunaújváros
területén  a  Dózsa  György  út  -  Szórád  Márton  út  –  Táncsics  M.  út  által  határolt
területre  további  parkolók  megépítésére  vonatkozó  terveket  bruttó  2.760.821,-Ft
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a kivitelezési  feladatra  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2018.  évi  költségvetési  tervében  a  7a
melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt a
„Szórád Márton út parkoló tervezése II. ütem” szakfeladaton fedezetet biztosít. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

     Határidő:     2018. február 28.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos  teendőket
végezze el.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

       - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

     Határidő:    - a 2018. évi költségvetés első módosítása

Dunaújváros, 2018. február 15.

Pintér Attila s. k. Cserni Béla s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
                     

Hingyi László s. k. Tóth Kálmán s.k.
a gazdasági és területfejlesztési az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke




	JAVASLAT

