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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dunaújváros, Tanya
1063 szám alatti ebrendészeti telepén boncoló helyiség és trágyatároló kialakítására,

valamint takarmányok és vegyszerek tárolására alkalmas raklap és polcrendszer
beszerzésére 

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Magyar Kamilla ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
                                            Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma:

Jelen  előterjesztés  DMJV  Polgármesteri  Hivatalának  Dunaújváros,  Tanya  1063  szám  alatti
ebrendészeti  telepén  boncoló  helyiség  és  trágyatároló  kialakítására,  valamint  takarmányok  és
vegyszerek  tárolására  alkalmas  raklap  és  polcrendszer  beszerzésére  irányul.  A Fejér  Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának
hatósági állatorvosa 2021. 01. 28. napján DMJV Polgármesteri Hivatalának ebrendészeti telepén
hatósági  ellenőrzést  tartott,  melynek  során  megállapította,  hogy  a  ebrendészeti  telep  nem
rendelkezik boncoló helyiséggel és trágyatárolóval, valamint hiányzik a boncolást végző állatorvos
munkájához  szükséges  bútorzat. Ahhoz,  hogy  a  telep  megfeleljen  az  Állat-egészségügyi
Szabályzat  kiadásáról szóló 41/1997.  (V.  28.)  FM  rendeletben  foglalt  működési  feltételeknek,
szükségessé vált a hatósági állatorvos által megállapított hiányosságok pótlása.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
  Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 1026-6/2021
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 sk.
Leadás dátuma: 2021. 02. 11.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 11.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika sk.
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2021. 02. 10.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 10.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van: A 2021. évi költségvetés elfogadását követően átcsoportosítást igényel.

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk. 
Leadás dátuma: 2021. 02. 11.        Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 11.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dunaújváros, Tanya
1063 szám alatti ebrendészeti telepén boncoló helyiség és trágyatároló kialakítására,

valamint takarmányok és vegyszerek tárolására alkalmas raklap és polcrendszer
beszerzésére 

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A §-ának (3) bekezdése
szerint a települési - a főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat kötelező feladata a település
belterületén a kóbor állatok befogása. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

évi XLVI. törvény 19. §-ának (1) bekezdése szerint az állati eredetű melléktermék - így különösen
az  elhullott  állat  tetemének  -  tulajdonosa  saját  költségén  köteles  annak  elszállításáról,
ártalmatlanná tételéről  az e törvény végrehajtására kiadott  jogszabályban,  valamint  az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni. Ugyanezen jogszabály
19.  §-ának (2)  bekezdése alapján az (1)  bekezdés szerinti  kötelezettség,  ha az  állati  eredetű
melléktermék  tulajdonosa  ismeretlen  vagy  ismeretlen  helyen  tartózkodik,  az  állati  eredetű
melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési önkormányzatot, közterületen a települési
önkormányzatot terheli. 

Fent  részletezett  feladatokat  DMJV  Polgármesteri  Hivatala  a  dunaújvárosi  ingatlan-
nyilvántartásban  0127  hrsz.  alatt  felvett,  természetben  Dunaújváros,  tanya  1063  szám  alatt
létesített ebrendészeti telepén látja el.

A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Élelmiszerlánc-biztonsági  és
Állategészségügyi  Osztályának hatósági  állatorvosa 2021.  01.  28.  napján DMJV Polgármesteri
Hivatalának ebrendészeti telepén hatósági ellenőrzést tartott, melynek során megállapította, hogy
az ebrendészeti telep nem rendelkezik boncoló helyiséggel és trágyatárolóval, valamint hiányzik a
boncolást végző állatorvos munkájához szükséges bútorzat (polc és raklap). Ahhoz, hogy a telep
megfeleljen az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletben
foglalt  működési  feltételeknek,  szükségessé  vált  a  hatósági  állatorvos  által  megállapított
hiányosságok pótlása. (A hatósági szemléről készült jegyzőkönyvet a javaslathoz mellékelem.)

Kérem, hogy a fent részletezett kötelező önkormányzati feladatok teljesítéséhez támogassa az eb-
rendészeti telepen boncoló helyiség és trágyatároló kialakítását, valamint a boncoláshoz szüksé-
ges ingóságok beszerzését. Ezzel egyidejűleg tájékoztatom, hogy az ebrendészeti telep épületé-
ben az állati tetemek boncoláshoz szükséges helyiség kialakítása egy, már meglévő, raktárként
használt helyiség átalakításával megoldható, míg a tárgya tárolásához szükséges derítő helye az
ingatlan udvarán rendelkezésre áll.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szó-
ló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 40. §-a (6) bekezdés b)
pontja értelmében ha az önkormányzat beszerzése a nettó 100.000 Ft összeget eléri, de a nettó 8
millió forintot nem haladja meg, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés,  így különösen az
ajánlattevők körének kiválasztása, és az ajánlatok értékelése a városüzemeltetési, városfejlesztési
feladatok esetén a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik. 
A Rendelet  40.  §-ának  (9)  bekezdése  szerint  a  (6)  bekezdésben  meghatározott  beszerzések
esetén  a  döntés  meghozatalához  –  jogszabályban  vagy  pályázati  felhívásban/útmutatóban
meghatározott kivételekkel – legalább három árajánlat bekérése szükséges.
A Rendelet 40. §-ának (10) bekezdése alapján nem kell a (9) bekezdésben meghatározott számú
árajánlatot bekérni, ha az önkormányzat a beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján



látja el,  kivéve, ha a pályázatokkal kapcsolatos beszerzés esetén a pályázati  felhívás/útmutató
több árajánlat bekérését írja elő, amely esetben az adott pályázati felhívás/útmutató szabályai az
irányadók.

Fent  részletezett  feladat  ellátására,  az  előzőekben  megjelölt  jogszabályhelyekre  történő
hivatkozással, javaslom az önkormányzati tulajdonú 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. szám
alatti székhelyű DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től árajánlat beszerzését. 

Fentiek alapján a külön lapon szövegezett határozati javaslatot terjesztem Tisztelt Polgármester Úr
elé elfogadásra.

Dunaújváros, 2021. február 08.

                                                                                                         Beéry Réka

                                                                            Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője



Iktatószám: 1026-6/2021.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
/2021. (…….) határozata 

DMJV Polgármesteri Hivatalának Dunaújváros, Tanya 1063 szám alatti ebrendészeti telepén
boncoló helyiség és trágyatároló kialakítására, valamint takarmányok és vegyszerek

tárolására alkalmas raklap és polcrendszer beszerzésére 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozza:

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  támogatja  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló,  a  dunaújvárosi  ingatlan-nyilvántartásban  0127
hrsz. alatt felvett, természetben Dunaújváros, Tanya 1063 szám alatti ebrendészeti telepen
boncoló  helyiség  és  trágyatároló  kialakítását,  valamint  takarmányok  és  vegyszerek
tárolására alkalmas raklapok és polcrendszer beszerzését.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a városüzemeltetési és beruházási
osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban meghozott döntéssel kapcsolatos előkészítő munka
elvégzésére  -  figyelemmel  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
40.  §-ának  (6),  (9)  és  (10)  bekezdéseiben  foglaltakra  -  kérje  fel  a  2400  Dunaújváros,
Kenyérgyári út 1. szám alatti székhelyű DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t árajánlat
megtételére  az  ebrendészeti  telepen  boncoló  helyiség  és  trágyatároló  kialakítására,
valamint  takarmányok  és  vegyszerek  tárolására  alkalmas  raklapok  és  polcrendszer
beszerzésére vonatkozóan.

Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:

                       a jegyző

                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: az árajánlat bekérésnek határideje: 2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. február

             Pintér Tamás
                         polgármester

Kapják:

1. DMJV PH Városüzemeltetési és Beruházási Osztály - helyben
2. DMJV PH Közgyűlési Osztály – helyben
3. Irattár
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