
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 03. 26 .

Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros Vasmű út, 
páratlan oldal - zöldfelületi tanulmányterv elkészíttetésével kapcsolatban

Előadó:     a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Szabóné Grabecz Andrea - településrendezési ügyintéző
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.03.26.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.03.26.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Vasmű  út  páratlan  oldalának  zöldfelületi  elemeire  egységes  terv  kidolgoztatása
szükséges. A tájépítészeti tanulmányterv elkészítésére tervező kiválasztása szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1203-7/2020

Ügyintéző neve: Szabóné Grabecz Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-199
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:
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 ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros Vasmű út, 
páratlan oldal - zöldfelületi tanulmányterv elkészíttetésével kapcsolatban

 
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Vasmű út gyalogos és gépjármű forgalmi útjának felújítását követően sajnálatos
módon a veszélyessé minősített platánfákat ki kellett vágni. Az idős lombos fák után maradt
űrt a város fő utcájához méltó zöldfelületi elemekkel kívánjuk berendezni mindaddig, amíg a
közművek problémája meg nem oldódik és új fasor a teljes érintett szakaszra nem ültethető.
A tanulmányterv  célja,  hogy  ne  akadályozza  egy  jövőbeli  fasor  megvalósíthatóságát,  de
annak realizálódásáig megfelelő zöldfelületet teremtsen a lakosság számára. 
Az érintett  területre zöldfelületi  tanulmánytervet  készíttetünk,  mely többféle változatban is
megoldási  javaslatokat  kínál  a  Vasmű  út  páratlan  oldalán  újonnan  kialakuló  zöldfelületi
rendszer  kialakítására.  A  tanulmányterv  beérkezését  követően,  annak  változataiból
kiválasztásra kerülő elemek kiviteli tervét is elkészíttetjük.

A terveztetés elindítása érdekében ajánlattételi felhívást küldünk ki, a tervező kiválasztása az
ajánlatok  beérkezését  követően  történik  meg.  A  nyertes  ajánlattevőről  a  Pénzügyi,
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével Dunaújváros Megyei
Jogú Város Polgármestere dönt.

Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplőket kívánjuk megküldeni:

- Szloszjár György, EV1012, 1116 Budapest, Pálya utca 13.
- Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.
- S73 Kft., 1153 Budapest, Bocskai út 44.

A tervezési költség várhatóan nem éri  el  a  2,5 millió forintot,  melyhez szükséges anyagi
fedezet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése  5.
melléklet  22.4.  TOP  programok/1.  dologi  kiadások/  TOP  előkészítő,  megalapozó
tevékenységek sora biztosítja  a 5.  melléklet  1.  Városfejlesztés és -  rendezés előirányzat
/ dologi kiadások / főépítészi kiadások sorra történő átcsoportosítás révén.

A tájrendezési  tervezési  szolgáltatás megrendelése,  amennyiben tájrendezési  tervezéssel
együttesen,  ugyanazon  tervezett  építési  beruházása  keretében  kerül  sor,  az  uniós
értékhatárig  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (Kbt.  111.§.  r)  pontja
alapján a kivételek közé tartozik.
Ezen  oknál  fogva  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  15/2015.  (V.22.)  az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  rendelete  40.§-a  alapján és  Dunaújváros
MJV  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló
önkormányzati szabályzat szerinti pályázati eljárásban lehet kiválasztani a tervezést elvégző
tervezőt. 

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság az előterjesztést  2020.  március 17-i  ülésén tárgyalta, a bizottság véleményét  a
bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

Mellékletek:

- 1. melléklet: Ajánlattételi felhívás
- 2. melléklet: Szerződéstervezet

Tisztelt Közgyűlés!

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…../2020. (III.26.) határozata
Dunaújváros Vasmű út, páratlan oldal zöldfelületi tanulmányterv elkészíttetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé
Dunaújváros Vasmű út, páratlan oldal zöldfelületi tanulmányterv elkészítése tárgyá-
ban.
Az ajánlattételi eljárásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi
gazdasági szereplőket hívja meg:

- Szloszjár György, EV1012, 1116 Budapest, Pálya utca 13.
- Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.
- S73 Kft., 1153 Budapest, Bocskai út 44.

Felelős: -     a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködé-

sért:
      főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
      főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. március 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményé-
nek kikérésével válassza ki a nyertest és a vállalkozási szerződést írja alá.

3. Az 1. pontban megnevezett ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó beruházás bruttó 2,5
millió  forint fedezetét Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetése 5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő,
megalapozó  tevékenységek  sora biztosítja  a  5.  melléklet  1.  Városfejlesztés  és  -
rendezés  előirányzat  /  dologi  kiadások  /  főépítészi  kiadások  sorra  történő
átcsoportosítás révén.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegy-
zőt, hogy a határozati javaslat 3. pontjában részletezett előirányzat módosítást Duna-
újváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének
módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: -  a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:  2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. március 26.

Tóth Kálmán s. k. Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési az Ügyrendi Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke Bizottság elnöke
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