
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

Javaslat  a  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátásához  szükséges
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT
Nonprofit Kft.-vel.

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

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Beéry Réka ügyintéző

Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.12.04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.05.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12.04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12.04.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma:  A  közfeladatok  ellátásához  DMJV  Önkormányzatának
konténereket és zsákokat kell biztosítani, ezért keretszerződést kell kötni a DUNANETT Nonprofit Kft.-
vel.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 26911-4/2018

Ügyintéző neve: Beéry Réka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-172
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Markóth Béla 

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: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT

DMJV közigazgatási  területén végzett  közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és
zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-
vel.

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a buszmegállók, parkok, erdős
területek  és  övárkok  takarításának  folyamatos  biztosítására,  a  feladatok  ellátására  a  DMJV
Önkormányzatának  kell  biztosítania  a  konténereket  és  a  zsákokat.  A  zsákok  és  konténerek
szállítását  a  DUNANETT  Nonprofit  Kft.  végzi.  A  DUNANETT  Nonprofit  Kft.  árajánlatát  az
előterjesztés 1.  sz.  melléklete  tartalmazza.   A fenti  feladatok  ellátásához szükséges költségek
fedezésére  2019. január 01. - 2019. március. 31. közötti időszakra a DMJV Önkormányzata bruttó
5.000.000,-Ft keretösszegű szerződést köt a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

Az előterjesztést megtárgyalta:

a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  2018.  12.  04.-én  megtárgyalta:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság tagjai a javaslatot 5 igen szavazattal

egyhangúlag támogatták

a  pénzügyi  bizottság  2018.  12.  05.-én  megtárgyalta:  „A  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati

javaslatról 5 igen szavazattal döntött.”

 a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05.-én megtárgyalta és a határozati javaslatot

elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04.-én megtárgyalta : „A bizottság tagjai 5 igen

szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.”

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé. 



   HATÁROZATI JAVASLAT

                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
       …........./2018.(XII. 13.) határozata

DMJV közigazgatási  területén végzett  közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és
zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-
vel.

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatokhoz  szükséges  konténer  és  zsák  biztosítására  2019.  január-március  hónapokra
bruttó 5.000.0000,- Ft összegben a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel a határozat mellékletét képező
keretszerződést köt.
 
2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DMJV  közigazgatási
területén végzett közfeladatok ellátásához tartozó konténerek és zsákok biztosítására 5.000.000,-
Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
DUNANETT Nonprofit  Kft.-vel  a  2019.  január-március  hónapra  szóló, a  határozat  mellékletét
képező szolgáltatási keretszerződést aláírja.

Felelős:  -   a szerződés aláírásáért:
                  polgármester
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                 
Határidő: 2018. december 28.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

  a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2018. december 13.

                Pintér Attila s.k.                                               Hingyi László s.k.
       a pénzügyi bizottság elnöke                      a gazdasági és területfejlesztési
                                                                                            bizottság elnöke

           

   
Tóth Kálmán s.k.                                                       Cserni Béla s.k.

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


