
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén

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
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  : Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok  :
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 06. 13.
pénzügyi bizottság 2018. 06. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 12.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : Az előterjesztés  Dunaújváros területén új parkolóhelyek
és  gyalogátkelőhely  tervezésére tesz  javaslatot  a  DVG  Zrt.  által  megküldött  árajánlatok
alapján.

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

Iktatószám: 6675-7/2018

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára 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 sk
Leadás dátuma: 2018. 06. 06. Ellenőrzés dátuma: 2018. 06. 06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén

Tisztelt Közgyűlés!

Képviselői kérések és felmerült igények figyelembe vételével állítottuk össze azt a listát, ami
alapján  árajánlatot  kértünk  Dunaújváros  területén  új  parkolóhelyek,  valamint  gyalogos-
átkelőhely tervezésére.

Jelen előterjesztés az alábbi táblázatban összefoglalt feladatok elvégzésére tesz javaslatot a
DVG Zrt. 2018. május 7-ei és június 4-ei árajánlatai alapján. (1-5. melléklet)

Sorsz. Feladat megnevezése DVG árajánlata (bruttó)
Ft

1. Vasmű út 47-57. előtt további parkolóhelyek összevont engedélyezési 
és kiviteli terveinek, továbbá zajszámításának elkészítése és az 
engedélyezési eljárások lefolytatása Hrsz. 179/3

1.800.828 Ft

2. Liszt Ferenc kertben további parkolóhelyek kialakítására vonatkozó 
tanulmányterv elkészítése Hrsz:63/1, 66, 64

1.023.557 Ft

3. Lajos Kir. krt 9-11. előtti parkoló bővítéséhez szükséges közterület 
alakítási tervek elkészítése Hrsz: 730/304

883.603 Ft

4. Lajos Kir. körút 11-13. közötti gyalogos-átkelőhely összevont 
engedélyezési és kiviteli, továbbá a közvilágítás megépítéséhez 
szükséges engedélyes terv készítése, valamint az engedélyezési 
eljárások lefolytatása Hrsz: 730/304, 730/305

1.095.210 Ft

5. Gábor Áron utcában elfogadott közterület alakítási tervvel rendelkező 
parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 
és az engedélyezési eljárások lefolytatása

1.589.914 Ft

Összesen: 6.393.112 Ft

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.„
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  új  parkolóhelyek  és
gyalogátkelőhely  tervezését 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: 4 igen szavazattal a határozati
javaslatot támogatták és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: a határozatot 6 igen szavazattal hozta, a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.



Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság: 7  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

Pénzügyi  Bizottság: 7 igen  szavazattal  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  /2018 (VI.21.) határozata

parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezéséről Dunaújváros területén

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújváros
területén tervezett új parkolóhelyek és gyalogos-átkelőhely terveit (Vasmű út 47-57.
előtt  további  parkolóhelyek  összevont  engedélyezési  és  kiviteli  tervei  és
zajszámítása;  Liszt  Ferenc  kertben  további  parkolóhelyek  kialakítására  vonatkozó
tanulmányterv;  Lajos Kir.  krt  9-11.  előtti  parkoló bővítéséhez szükséges közterület
alakítási  tervek;  a  Lajos  Kir.  krt  11-13.  között  gyalogos-átkelőhely  összevont
engedélyezési  és  kiviteli,  továbbá  a  közvilágítás  megépítéséhez  szükséges
engedélyes terv; a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek összevont engedélyezési és
kiviteli  tervének  készítése)  és  a  az  engedélyezési  eljárások  lefolytatását  bruttó
6.393.112,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott  Vasmű
út  47-57.  előtt  további  parkolóhelyek  összevont  engedélyezési  és  kiviteli
terveinek, valamint zajszámításának elkészítése és az engedélyezési eljárások
lefolytatása  feladatra  a  fedezetet  bruttó  1.800.828,-Ft  összegben  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)  önkormányzati  rendelete
(továbbiakban: rendelet)  5.b. mellékletében „Nem nevesített  városüzemeltetési és
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése az  1.)  pontban meghatározott  Liszt
Ferenc kertben további  parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv
elkészítésére a fedezetet bruttó 1.023.557,-Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzatának  a  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)
5.b.  mellékletében „Nem nevesített  városüzemeltetési  és  városfejlesztési  tartalék”
szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1.)  pontban meghatározott  Lajos
Kir.  krt  9-11.  előtti  parkoló bővítéséhez szükséges közterület  alakítási  tervek
elkészítése feladatra a fedezetet bruttó 883.603,-Ft összegben Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)
5.b.  mellékletében „Nem nevesített  városüzemeltetési  és  városfejlesztési  tartalék”
szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1.)  pontban meghatározott  Lajos
Kir. krt 11-13. közötti gyalogos-átkelőhely összevont engedélyezési és kiviteli
terveinek,  a  közvilágítás  megépítéséhez  szükséges  engedélyes  tervek
elkészítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó
1.095.210,-Ft  összegben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a



2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással
biztosítja.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott  a Gábor
Áron utcában új  parkolóhelyek összevont  engedélyezési  és kiviteli  tervének
készítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó
1.589.914,-  Ft  összegben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a
2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. melléklet 2. Városüzemeltetés
alcím  19.  „Napraforgó  bölcsőde  melletti  új  parkolóhelyek  tervezése” szakfeladat
soráról  átcsoportosítással biztosítja.  Az  átcsoportosításra  kerülő  összeg  nem
veszélyezteti a költségvetési sorhoz tartozó munkálatok elvégzését.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG Zrt-vel írja alá.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő:     2018. július 6.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. pontban
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2018.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
a jegyző

  - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

     Határidő:    - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2018. június 21.

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
	parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén
	parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezéséről Dunaújváros területén

