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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja 2019.03.21.

  Javaslat új közterületi padok megrendelésére

El  őadó: Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      
               Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,        
               Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
               Pénzügyi Bizottság  

El  őkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.03.12.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,       2019.03.12.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.03.13.
Pénzügyi Bizottság      2019.03.12.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú köztéri pad
van, melyeket javítani már nem lehet. A városkép megújítása és a városlakók kényelme érdekében
javasoljuk új közterületi padok megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján. 

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

Iktatószám: 16018/2019

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019.03.07. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019.03.07. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k. 
Leadás dátuma: 2019.03.07. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
új közterületi padok megrendelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két évben 140 darab új Urban T6K-V típusú három személyes karfás padot rendeltünk

meg és telepítettünk ki Dunaújváros területén. A lakosság részéről rengeteg igény érkezik új padok

kihelyezésére, ezért szeretnénk folytatni a régi köztéri berendezések cseréjét. 

A DVG Zrt.-től  árajánlatot  kértünk közterületi  berendezések egységáraira.  Az  árajánlatot  az  1.

számú melléklet tartalmazza. 

Az  idei  évi  költségkeret 213  darab  Urban  T6K-V  típusú  karfás  és 15  darab  Európa típusú

közterületi pad megrendelésére biztosít fedezetet. 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

szóló 15/2015. (V.22)  önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (4) bekezdése alapján: „Nem kell

az önkormányzatnak három árajánlatot  bekérnie,  ha az önkormányzat  a beszerzését  100%-os

gazdasági társasága útján látja el.„

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 2019. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának

szabályairól szóló 6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. számú melléklet – „2. Városüzemel-

tetés” „2.4. Közterületi padok telepítése, cseréje” – szakfeladat során a beszerzéshez szükséges

fedezet biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a javaslatot és  a  2. számú mellékletként  csatolt beszerzési

szerződést támogatni szíveskedjék. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság: A  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság tagjai a javaslatot 5 igen szavazattal a határozati javaslatot
egyhangúlag támogatták és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították.

Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság: A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  5  igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A bizottság tagjai 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.



Pénzügyi Bizottság: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatról 6 igen szavazattal döntött, az
előterjesztést támogatja, és 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
…  /2019 (III.21.) határozata

új közterületi padok megrendelésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelet VII. fejezet 40. § (4) bekezdés alapján eljárva
–  az alábbi határozatot hozza:

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt-től megrendeli
213 db Urban T6K-V típusú karfás és 15 db Európa típusú közterületi  pad beszerzését
bruttó 19.978.650,-Ft értékben.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 213 darab Urban
T6K-V  típusú  karfás  és  15  db  Európa  típusú  közterületi  pad  beszerzését a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-től  rendeli  meg,  az  árajánlatban  foglalt  egységárak
figyelembe vételével, amelyre a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019  (II.15.)  önkormányzati
rendelet 7.a. számú melléklet – „2. Városüzemeltetés” „2.4. Közterületi padok telepítése,
cseréje” – szakfeladat során a beszerzéshez szükséges fedezet biztosított.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 3.
pont figyelembevételével előkészített beszerzési 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:             2019. április 5.

Dunaújváros, 2019. március 21.

          Pintér Attila sk.    Iván László 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
            bizottság elnöke           elnöke

                 

    


