
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 11. 04.

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződés 1. számú
módosítására

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

Előkészítő  :  Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Magyar Kamilla ügyintéző

Meghívott  :  Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Ferencz Kornél ügyvezető igazgató

Véleményező     bizottságok  :  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 11. 04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 11. 04.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  :   Jelen előterjesztés a 2020. évre a Dunanett Nonprofit Kft.-vel
megkötött  Szolgáltatási  keretszerződés  1.  számú  módosítására  tesz  javaslatot.  A  javaslat  a
keretösszeg megemelésére irányul.

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

Iktatószám: 1181-3/2020

Ügyintéző neve: Magyar Kamilla Ügyintéző telefonszáma: 25/544-189
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k.
Leadás dátuma: 2020. 11. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 11. 02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020. 11. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 11. 02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020. 11. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 11. 02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződés 

1. számú módosítására

Tisztelt  Közgyűlés !

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunanett Nonprofit Kft. között 2020. 01. 17-

én szolgáltatási keretszerződés jött létre  (1. sz. melléklet) 2020. évre vonatkozóan Dunaújváros

Megyei Jogú Város Önkormányzata  által megrendelt konténerek kiszállítására és elszállítására,

valamint  a  megrendelt  hulladékgyűjtéshez  szükséges  zsákok  átvételének  biztosítására bruttó

25.000.000.-Ft keretösszegben. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által üzemeltetett köztemető mellett részben a

temető  korábbi  üzemeltetője  által  felhalmozott,  részben  pedig  a  lakosság  által  odahordott  és

illegálisan  lerakott,  valamint  az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  Hulladékgazdálkodási

Főosztálya  által  jelzett  illegális  hulladék-lerakóhelyeken  elhelyezett  hulladékok  elszállítása

többletigényt eredményezett a konténerrendelések tekintetében.

Fentiek okán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a keretösszeget  kimerítette, így

javasoljuk annak bruttó 3.000.000.-.Ft-tal, bruttó 25.000.000.-Ft-ról bruttó 28.000.000.-Ft-ra történő

megemelését, annak érdekében, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén a

közterületeken végzett  hulladékgyűjtés,  övárok  tisztítás,  valamint  kézi  út  és  járdatisztítás,  mint

közszolgáltatás az év hátralevő időszakában zavartalanul biztosítható legyen.

A szolgáltatás fedezete a 2020. évi költségvetési rendelet 5. melléklet /4. Környezet-egészségügy/
3. dologi kiadások/ elnevezésű előirányzati soron rendelkezésre áll.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fent részletezett feladatokra bruttó 3.000.000.- Ft-ot biztosítani
szíveskedjék és kérjük jóváhagyását a Dunanett Nonprofit Kft.-vel történő Vállalkozási keretszer-
ződés 1. számú módosításának aláírására.

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a
bizottságok 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 Önkormányzata Közgyűlésének

…./2020. (XI. 04.) határozata

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződés 1. számú mó-
dosítására 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a megrendelt
konténerek kiszállítására és elszállítására, valamint a megrendelt hulladékgyűjtéshez szükséges
zsákok  átvételének  biztosítására a  Dunanett  Nonprofit  Kft.-vel  2020.  01.  17-én  létrejött
szolgáltatási keretszerződésben  meghatározott  keretösszegét  bruttó  3.000.000.-Ft  összeggel
bruttó 25.000.000.-Ft-ról bruttó 28.000.000.-Ft-ra megemeli.

2.) Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának a 2020. évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló 5/2020.
(II.14.) önkormányzati rendelete /4. Környezet-egészségügy/ 3. dologi kiadások előirányzati soron
rendelkezésre áll. 

 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező
Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a Dunanett Nonprofit Kft.-vel írja alá.
    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

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

                   
Határidő:  - 2020. november 13.

     
                                          

      
Dunaújváros, 2020. november 04.

          Tóth Kálmán s.k.       Tóth Kálmán s.k.
    pénzügyi, gazdasági és                                               ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
   városüzemeltetési bizottság                 elnöke
                elnöke                                          






