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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.03.26.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 629/2018. (XI.15.)
határozata módosítására

El  őadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetései bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Molnár Attila jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.03.26.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.03.26.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta az
önkormányzati  többségi  tulajdonban lévő gazdasági  társaságoktól  az „in-house” jogalap megállapításához
szükséges  dokumentum  bekéréséről  szóló  629/2018.  (XI.15.)  határozatot.  A  határozatban  megjelölt
önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok körét bővíteni szükséges,  jelen határozattal
ennek korrigálása kerül elfogadásra.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 17483-2/2020.
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita,

Dzsupin Andrea
Ügyintéző telefonszáma:  25/544-345

25/544-273
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető 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: 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:



J A V A S L A T
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 629/2018. (XI.15.) határozata

módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  629/2018.  (XI.15.)  határozatában  az
önkormányzat  többségi  tulajdonában álló  gazdasági  társaságoktól az „in-house” jogalap megállapításához
szükséges dokumentum bekéréséről döntött, annak érdekében, hogy a közbeszerzési törvényben nevesített
házon  belüli  beszerzésekre  vonatkozó  kivételi  kör  jogalapja  megállapítható  legyen.  A  határozat  az
előterjesztés 1. sz. melléklete.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának vizsgálnia kell az önkormányzati többségi tulajdonban lé-
vő gazdasági társaságokkal való szerződéskötéskor, hogy az adott gazdasági társaság teljes árbevételének
hány %-a származik önkormányzatunktól. Ha ez 80% vagy afölötti akkor a szerződés megköthető a közbe-
szerzési törvényben foglalt kivételi kör szerint. Ha ez az érték 80% alatti, akkor viszont a beszerzés értékét fi-
gyelembe véve adott esetben közbeszerezési eljárás lefolytatása szükséges.

Ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  szerződések  megkötésekor  egyszerűen
megállapíthassa  a  közbeszerzések  alóli  mentességet,  szükséges  valamennyi  többségi  tulajdonban  lévő
gazdasági társaságtól évente két alkalommal igazolás bekérése, hogy a megkötendő szerződéseknél a Kbt.
9.§ h)-j) pontjában foglalt „in-house” jogalap folyamatosan megállapítható legyen. Az igazolásnak tartalmaznia
kell, hogy a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok teljes árbevételének hány százaléka származik
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától, vagy a nyílt piacról megkötött szerződésekből, csak így
biztosítható,  hogy  a  jogszabályi  előírások  betartásával  kerüljön  sor  a  beszerzésekre,  és  egy  igazolás
rendelkezésre álljon az esetleges különböző hatósági ellenőrzésekkor is. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  629/2018.  (XI.15.)  határozatában az
önkormányzati  többségi  tulajdonban  lévő  gazdasági  társaságok  között  nem került  megjelölésre  a  DN  V
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., ezért szükséges a határozatot módosítani. 

Az előterjesztés arra irányul, hogy a Közgyűlés hozzon döntést a fentiekben leírt igazolások bekéréséről a DN
V Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-től is.
Az igazolás benyújtására vonatkozó nyilatkozat mintája az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  bizottság  valamint  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési  Bizottság  rendkívüli  bizottsági  ülésén  tárgyalta,  a  bizottsági  véleményeket  a  bizottsági
elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

….../2020.(III.26.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 629/2018. (XI.15.) határozata

módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 629/2018. (XI.15.) határozatának 1. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII törvény 9.§ h)-j) pontjában foglalt kivételek fennállásának igazolására az alábbi-
akban felsorolt önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok kötelesek jelen határo-
zati javaslat mellékletét képező igazolást benyújtani, arra vonatkozóan, hogy a teljes árbevételének
hány százaléka származik Dunaújváros MJV Önkormányzatától:

- DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- DUNANETT Kft. 
- Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
- DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.”

2. A 629/2018. (XI.15.) határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja.



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert a jelen határozat
közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési referensek

Dunaújváros, 2020. március 26.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és város-

üzemeltetési bizottság
elnöke




