
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programja készítőjének
kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére

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

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018.06.13.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.13.
Pénzügyi  bizottság 2018.06.12.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.12.

A napirendi pont rövid tartalma: A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 46. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló települé-
si környezetvédelmi programot (a továbbiakban: TKP) dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet a
képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. Jelenleg a következő 6 évre a IV. TKP készíttetjük. A feladat elvég-
zésére megfelelő referenciákkal rendelkező szakcégektől és egy alapítványtól kértünk be összesen 3 áraján-
latot Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 327/2018, (V. 17.) számú határozata alapján. A leg-
kedvezőbb  ajánlatot  a  Környezettudományi  Központ  Alapítvány  (1094  Budapest,  Angyal  u.  15/b.)  tette
2 850 000,- Ft+ 27% Áfa, mindösszesen 3 619 500 bruttó árban.  Az elkészíttetés költsége Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályai-
ról szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgaz-
dálkodás cím,  dologi  kiadások sorában rendelkezésre áll.  Az előterjesztéshez mellékeltük a  vállalkozási
szerződés tervezetét.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 13847-11/2018.

Ügyintéző aláírása:     Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó 

sk.  Ügyintéző telefonszáma: 25/544-301

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó

Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.

Leadás dátuma: 2018. 06. 06. Ellenőrzés dátuma: 2018. 06. 06.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.

Leadás dátuma: 2018. 06. 06. Ellenőrzés dátuma: 2018. 06. 06.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2018. 06. 07. Ellenőrzés dátuma: 2018. 06. 07.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs Dr. Petánszki Lajos sk.

Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi
Programja készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §
(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló
települési környezetvédelmi programot (a továbbiakban: TKP) dolgoz ki a 48/E. §-ban fog-
laltak szerint, amelyet a képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. Jelenleg a következő 6
évre a IV. TKP készíttetjük, mivel az előző, 6 évre szóló III. Települési Környezetvédelmi
Programunk érvényessége 2018. év végével lejár.

A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/B. §-
sa alapján: 

„(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza:
a)  a  környezeti  elemek  állapotának  bemutatásán  és  az  azt  befolyásoló  főbb

hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést;
b)  a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat,

valamint környezeti célállapotokat;
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a

folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos
feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését;

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;
e)  az  intézkedések  végrehajtásának,  valamint  a  d)  pont  szerinti  eszközök

alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.”
48/E. § (1) bekezdése alapján:
„A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és

gazdasági  lehetőségeivel  összhangban  -  a  48/B.  §  (2)  bekezdésben  foglaltakon  túl  -
tartalmaznia kell

a)  a  légszennyezettség-csökkentési  intézkedési  programmal,  valamint  a
légszennyezéssel,

b)  a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép
készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján
készítendő intézkedési tervekkel,

c) a zöldfelület-gazdálkodással,
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
e) az ivóvízellátással,
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
g) a kommunális szennyvízkezeléssel,
h) a településihulladék-gazdálkodással,
i) az energiagazdálkodással,
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,
k)  a  feltételezhető  rendkívüli  környezetveszélyeztetés  elhárításával  és  a

környezetkárosodás csökkentésével
kapcsolatos feladatokat és előírásokat.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  túl  a  települési  környezetvédelmi  program  -  a
település  adottságaival,  sajátosságaival  és  gazdasági  lehetőségeivel  összhangban  -
tartalmazhatja

a)  a  települési  környezet  minőségének,  környezetbiztonságának,  környezet-
egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható
használata érdekében különösen:

aa) a területhasználattal,
ab) a földtani képződmények védelmével,



ac) a talaj, illetve termőföld védelmével,
ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével,
ae) a rekultivációval és rehabilitációval,
af) a természet- és tájvédelemmel,
ag) az épített környezet védelmével,
ah) az ár- és belvízgazdálkodással,
ai)  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  csökkentésével,  az  éghajlatváltozás

várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással,
b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel

kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban

foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel
kíséri a feladatok ellátását.”

Dunaújvárosban nem találtunk megfelelő referenciákkal és szaktudással rendelkező szer-
vezetet vagy céget a feladat elvégzésére.

A feladat elvégzésére megfelelő referenciákkal rendelkező szakcégektől és egy ala-
pítványtól kértünk be összesen 3 árajánlatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésé-
nek az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) önkormányzati
rendelete VII. Fejezet 40. § (1) és (8) bekezdése, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlésének 327/2018, (V. 17.) számú határozata alapján, melyeket az alábbiakban
ismertetünk:

1.  Környezettudományi Központ Alapítvány, képviselője: Dr. Éri Vilma igazgató,
(1094 Budapest, Angyal u. 15/b, e-mail: v.eri@ktk-ces.hu): 
2 850 000,- Ft + 27% Áfa (769 500,- Ft), bruttó: 3 619 500,- Ft,

2.  Városkutatás Kft., képviselője: Szemző Anna ügyvezető igazgató,
(1093 Budapest, Lónyay utca 34. III.21., e-mail: mri@mri.hu): 
5 200 000,- Ft + 27 % Áfa (1 404 000,-Ft), bruttó: 6 604 000,- Ft,
 
3. EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft., képviselője: Literáthy Bálint ügyvezető 
(1122 Budapest, Határőr u. 84., e-mail: info@edicon.hu): 
3. 100 000,- Ft + 27 % Áfa (837 000,- Ft), bruttó: 3 937 000,- Ft.

A legkedvezőbb ajánlatot a Környezettudományi Központ Alapítvány (1094 Budapest, An-
gyal u. 15/b.) tette 2 850 000,- Ft + 27% Áfa (769 500,- Ft), mindösszesen 3 619 500,-Ft
bruttó árban.  Az elkészíttetés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  a  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hul-
ladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.
Mivel  a  feladat  elvégzésére  javasolt  ajánlattevő alapítvány,  ezért  a  közgyűlés  döntése
szükséges.

A közgyűlési döntés körültekintő megalapozására további három cégtől kértünk be áraján-
latot.

Az Imsys Mérnöki Szolgáltató kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/A, Képviselője: Dr. Varga
József  ügyvezető  igazgató,  (e-mail:  imsys@imsys.hu)  3 300 000,-  Ft  +  27  %  Áfa
(891 000,- Ft), összesen bruttó 4 191 000,- Ft értékben adta meg árajánlatát, mely maga-
sabb, mint a legkedvezőbb árat adó szervezet.
A Progressio Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54., Képviselője: Kaleta János
ügyvezető igazgató, e-mail: iroda@progressio.hu) 3 500 000,- Ft + 27 % Áfa (945 000,-
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Ft), összesen bruttó 4 445 000,- Ft értékben adta meg árajánlatát, mely magasabb, mint a
legkedvezőbb árat adó szervezet.
A D.CO Tanácsadó Kft. (2014 Csobánka Hanfland krt. 43.) nem válaszolt árajánlat kérő
megkeresésünkre.

Az előterjesztéshez mellékeltük a Környezettudományi Központ Alapítvánnyal kötendő vál-
lalkozási szerződés tervezetét.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést a 2018. 06. 12-én megtartott ülésén megtárgyalta,
és 7 igen szavazattal támogatta. Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést
a  2018.  06.  12-én  megtartott  ülésén  megtárgyalta,  és  7  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 
A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság az előterjesztést a 2018. 06.
13-ai  ülésén  megtárgyalta,  és  4  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
nyilvánította. A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2018. 06. 13-ai
ülésén megtárgyalta, és 6 igen szavazattal támogatta.

Ennek  megfelelően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  javasoljuk  az  alábbi  határozati
javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2018. (VI. 21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programja

készítőjének kiválasztásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 327/2018, (V. 17.) számú közgyűlési
határozatnak  megfelelően  benyújtott  három  ajánlat  közül,  a  legkedvezőbb  ajánlatot
benyújtó  Környezettudományi  Központ  Alapítványt  (képviselője:  Dr.  Éri  Vilma igazgató,
címe: 1094 Budapest, Angyal u. 15/b, Adószáma: 18058376-2-43) bízza meg Dunaújváros
Megyei  Jogú Város IV.  Települési  Környezetvédelmi  Programjának (a továbbiakban IV.
TKP) elkészítésével.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az
ajánlattevőket értesítse a döntésről.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a IV.
TKP elkészítéséről szóló, az előterjesztés 1. mellékletét képező vállalkozási szerződést
írja alá a pénzügyi kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele mellett.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére:
2018. június 25.



a vállalkozási szerződés megkötésére és a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére:
2018. június 29.

Dunaújváros, 2018. június 21.

Cserni Béla s.k. Hingyi László s. k.
városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Pintér Attila s. k. Tóth Kálmán s. k.
 a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke


	HATÁROZATI JAVASLAT

