
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetrési bizottság 2020.01. 21.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.01. 21.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  növényvédelmi  munkákra  beérkezett  árajánlatok
ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 1475-6/2020

Ügyintéző neve: Debreczeni Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-256
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: 2020. …............ Ellenőrzés dátuma: 2020. …..........
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020. …............. Ellenőrzés dátuma: 2020. ….......
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020. ….................... Ellenőrzés dátuma: 2020.…...........
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 
 

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015.  (V.22)  önkormányzati  rendelete  VII.  Fejezet 40.  §  (1)  és  (9)
bekezdése  alapján „a  Magyarország  központi  költségvetéséről  szóló  törvényben
meghatározott  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem érő  árubeszerzés,  építési  beruházás és
szolgáltatás  megrendelés,  építési  koncesszió,  szolgáltatási  koncesszió  (a  továbbiakban
együtt:  beszerzés),  amely  beszerzés  nem  tartozik  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII. törvény hatálya alá,” „a döntés meghozatalához legalább három árajánlat együttes
beszerzése szükséges.” 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló
önkormányzati szabályzata IV. fejezet 10. pontja alapján a 2019. december 20-án megtartott
Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési bizottság  elfogadta  az  ajánlatadó  gazdasági
szereplők körét (1. sz. melléklet).

Ezért a munkákra árajánlatokat kértünk be, amiket az alábbi táblázatban vetettünk össze. 
Ennek alapján tájékoztatásul közöljük,  hogy  a  Dunaújváros  közterületi  fasorainak
növényvédelmi munkáira 3 db árajánlatot kértünk (2-3-4. számú melléklet):

Ajánlatadó Ajánlati ár (nettó,
Ft)/ 2 év

ÁFA (Ft)/ 2 év Ajánlati ár (bruttó)/ 2
év

Lakidar Kft. 7.958.160,-Ft 2.148.702,-Ft 10.106.862,-Ft

Hortobágy Kft. 6.961.204,-Ft 1.879.526,-Ft 8.840.730,-Ft

Növényvédő és 
Kártevőirtó Kft.

15.846.000,-Ft 4.278.420,-Ft 20.124.420,-Ft

A szerződés tervezett időtartama: 2020. február 1. – 2021. december 31.

A munkák fedezetéül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költ-
ségvetés 5. melléklet – „ 2. Városüzemeltetés”, „3. Dologi kiadás (növényvédelem)” sorába
tervezett br. 4.500.000,-Ft (/év) szolgál.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi ellá-
tására a vállalkozási szerződés (5. sz. melléklet) megkötését támogatni szíveskedjék.



BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bi-
zottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
….../2020. (I.23.) határozata

Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáiról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros közte-
rületi  fasorainak  növényvédelmi munkáinak  ellátását  …..…........Ft/év  összegért  a
…....................... Kft.-vel végezteti. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott feladat
fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költség-
vetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete (továbbiak-
ban: rendelet) 5. melléklet – „ 2. Városüzemeltetés”, „3. Dologi kiadás (növényvéde-
lem)” sorába tervezett előirányzat biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
         a polgármester

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

Határidő: 2020. február 14.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos  teendőket  vé-
gezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
                                a jegyző

  - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
                                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 14.

Dunaújváros, 2020. január 23.

Tóth Kálmán s.k.        Tóth Kálmán s.k.

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke         bizottság elnöke








	HATÁROZATI JAVASLAT

