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 A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Támogatói  Okirattal  rendelkezik  „elektromos  gépjárművel  beszerzése”  tárgyában.  Jelen
előterjesztés  a  Közbeszerzési  és  Ellátási  Főigazgatóság  (KEF)  által  megkötött
keretmegállapodásokból történő gépjármű vásárlás támogatására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  

Osztály neve: - Iktatószám: 23389-30/2019.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 

Dzsupin Andrea

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-380

Ügyintéző aláírása: Jegyző aláírása:

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: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma: 2019. _______ Ellenőrzés dátuma: 2019. _______

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2019.______ Ellenőrzés dátuma: 2019._______

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T
„Elektromos gépjárművek beszerzése” tárgyú pályázati forrás felhasználására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  FPPF/567-3/2019-ITM_SZERZ
iktatószámú Támogatói Okirattal  rendelkezik az Innovációs és Technológiai  Minisztérium
által  meghirdetett  „Elektromos  gépjármű  beszerzésének  támogatására”  tárgyú  pályázat
vonatkozásában. (1. számú melléklet) 

Az  elnyert  támogatás  1  db  elektromos  személygépjármű,  valamint  1db  elektromos
tehergépjármű beszerzését teszi lehetővé, bruttó 28.000.000,- Ft értékben. 

A  gépjárművek  becsült  értéke  a  közbeszerzési  értékhatárt  meghaladja,  így  a
közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  előírásai  alapján  van  lehetőség  a
pályázati forrás felhasználására. 

A  közbeszerzési  eljárás  előkészítéséhez  szükséges  műszaki  dokumentumokat  a
Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  előkészítette,  mely  alapján  a  közbeszerzési
tanácsadásra  szerződött  partnerünk  (WIT  Zrt.)  felhívta  figyelmünket,  hogy  a  megadott
keretösszeg és a műszaki specifikációk alapján a beszerzés a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság  (KEF)  által  korábban  közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötött
keretmegállapodásokból  történő  lehívással  is  teljesíthető,  mely  a  pályázati  forrás
határidőben való felhasználását lehetővé teszi. 

A  KEF úgynevezett  központosított  közbeszerzést  végez  egyes  Kbt.  hatálya  alá  tartozó
ajánlatkérők beszerzéseinek támogatására. Ez egy, a központi beszerző szerv által állandó
jelleggel ellátott olyan tevékenység, amelynek célja

a) áruk vagy szolgáltatások megrendelése e törvény szerinti ajánlatkérők számára való to-
vábbértékesítés céljából, illetve

b) e törvény szerinti ajánlatkérők számára áruk beszerzésére, szolgáltatások vagy építési
beruházások megrendelésére irányuló szerződések vagy keretmegállapodások megkötése.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  önként  csatlakozó  szervezetként
vásárolhat a KEF által megkötött keretmegállapodásokból, mivel nem tartozik a kötelezően
a központi közbeszerzésre kötelezetti körbe. 

A  közbeszerzési  referensek  írásban  megkeresték  az  Innovációs  és  Technológiai
Minisztériumot,  hogy  elfogadott-e  részükről  a  pályázati  forrás  felhasználása  a  KEF
keretmegállapodásokból  történő  közvetlen  lehívással.  Az  Innovációs  és  Technológia
Minisztérium  Fenntartható  Programok  és  Projektek  Főosztálya  tájékoztatása  alapján  a



Támogató  számára elfogadható  és  a  támogatás  keretében elszámolható  az  elektromos
gépjárművek KEF-től, azon keresztül történő beszerzése.

Jelen  előterjesztés  a  KEF  által  megkötött  keretmegállapodásokból  történő
gépjárművásárlás támogatására irányul. 

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság rendkívüli  bizottsági ülésén tárgyalja, a bizottsági
véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019.(XII.23.) határozata

„Elektromos gépjárművek beszerzése” tárgyú pályázati forrás felhasználásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  támogatja  az  FPPF/567-3/2019-
ITM_SZERZ iktatószámú „Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése” tárgyú Támogató
Okirat alapján 1 db elektromos személygépjármű és 1 db elektromos tehergépjármű beszerzését a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által megkötött keretmegállapodásokból. 

2.) Az 1) pontban megjelölt gépjárművek beszerzésének fedezete Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2019.  évi  költségvetéséről  és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 7/a. melléklet 1. Városfej-
lesztés és rendezés fejezet/1.8. „elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszer-
zés” elnevezésű során bruttó 28.000.000,- Ft összegben rendelkezésre áll.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon a KEF által megkötött keretmegállapodásokból történő gépjárművek
beszerzéséről, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok előkészítéséről.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

                 a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



                 a közbeszerzési referensek

a városüzemeltetési és beruházási osztály

Dunaújváros, 2019. december 23. 

Tóth Kálmán s.k.

a Pénzügyi,
Gazdasági és

Városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az Ügyrendi
Igazgatási és
Jogi bizottság

elnöke 


