
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés - 2021. április-december hónap - megkötésére

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Telekesné Szerényi Orsolya ügyintéző

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

Az előterjesztés rövid tartalma:
DMJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási
keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 2001. április-december havi időszakról szól.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
 Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 9524/2021
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-267
Ügyintéző aláírása:   Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea 
Leadás dátuma: 2021. 03.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.   
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021. 03.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021. 03.        Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
keretszerződés - 2021. április-december hónap - megkötésére 

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen

Működő  Részvénytársaság  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási  szerződés

alapján. A költségvetési rendelet elfogadásáig, január-március hónapra szerződünk az elvégzendő

munkákra.  A  szerződés  kötés  DMJV  Polgármestere  1146/2020.(XII.11.)   határozata  alapján

megtörtént. Jelen előterjesztésben a 2021. április 1-től 2021. december 31-ig terjedő időtartamra

szóló szerződésre teszünk javaslatot.

A csökkentett  mértékű keretösszegek átgondolt  feladat ellátást igényelnek,  minden területen. A

feladatokat a 2021. évi gyakorisághoz képest csökkentett mennyiségben javasoljuk elfogadásra,

tekintettel a költségvetés városüzemeltetési feladatokra fordítható forrás szűkítésre.

A feladatok részletezése a szerződéstervezet mellékletében található. 

A  szerződés  I.  (Erdőfenntartás,  erdészeti  munkák),  II  (Parkfenntartás,  városi  parkok

zöldterületek  fenntartása),  VII.  (köztéri  műtárgyak  és  berendezések  karbantartása),  VIII.

(Köztéri játszóeszközök karbantartása),IX. (Kilátó karbantartása), X. (Ünnepi zászlózás), XI.

(Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XII. (Közúti tartozékok karbantartása),

XIII.  (Hidak  karbantartása  buszmegállók  üvegezése),  XVI.  (Dr.  Molnár  László  emlékpark

fenntartási  munkái),  XVIII.  (Sportpályák  berendezéseinek  javítása,  pótlása),  XIX.  (Védmű

zöldterületeinek  gondozása,  fenntartása,  telephely  üzemeltetés)  sorokat  érintő

kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi

költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati

rendeletének  5.  mellékletének  2.  számú  Városüzemeltetés  alcím  alatt  szereplő  3.  dologi

kiadások előirányzat soron 494.637.548 Ft  biztosított.

A szerződés XIV. (Közkifolyók üzemeltetése), XX. (Partvédelmi feladatok), XXI. (Zárt és nyitott

elválasztott  rendszerű  csapadék  csatornák  javítása,  karbantartása)  sorokat  érintő

kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi

költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati

rendeletének 5. mellékletének 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő

3. dologi kiadások előirányzat során 74.979.420 Ft biztosított.

A  szerződés  III.  (Hó  és  síkosság  mentesítés),  V.  (Köztéri  hulladékgyűjtő  edények

karbantartása,  pótlása),  XV.  (Utak,  járdák  gépi  takarítása  pormentesítése),  XVII.  (Közúti

baleset utáni takarítás)  sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város



Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.

(II.18.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletének 4. számú Környezet-egészségügy alcím

alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat soron 85.247.684 Ft biztosított.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a határozati javaslat, valamint a szolgáltatási keretszerződés

tervezetet támogatni.

Dunaújváros, 2021. március 10.

Tisztelettel:

     Beéry Réka
Városüzemeltetési és Beruházási

   Osztályvezető

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2021. (III. …..) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
szerződés -2021. április-december hónap- megkötéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  -  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá

kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)

bekezdése szerint - a képviselőtestület hatáskörében az alábbi döntést hozza:

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jelen határozatával a Dunaújváros Megyei

Jogú Város  közigazgatási  területén végzett  közfeladatok 2021.  április-december  hónapban

történő ellátására bruttó 654.864.652 Ft  összegben a DVG Zrt.-vel  a  határozat  mellékletét

képező szolgáltatási keretszerződést köt.

2.)  A  szerződés  I.  (Erdőfenntartás,  erdészeti  munkák),  II  (Parkfenntartás,  városi  parkok

zöldterületek  fenntartása),  VII.  (köztéri  műtárgyak  és  berendezések  karbantartása),  VIII.

(Köztéri játszóeszközök karbantartása),IX. (Kilátó karbantartása), X. (Ünnepi zászlózás), XI.

(Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XII. (Közúti tartozékok karbantartása),

XIII.  (Hidak  karbantartása  buszmegállók  üvegezése),  XVI.  (Dr.  Molnár  László  emlékpark

fenntartási  munkái),  XVIII.  (Sportpályák  berendezéseinek  javítása,  pótlása),  XIX.  (Védmű

zöldterületeinek  gondozása,  fenntartása,  telephely  üzemeltetés)  sorokat  érintő

kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi

költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati

rendeletének  5.  mellékletének  2.  számú  Városüzemeltetés  alcím  alatt  szereplő  3.  dologi

kiadások előirányzat soron 494.637.548 Ft  biztosított.

3.)  A szerződés XIV. (Közkifolyók üzemeltetése),  XX. (Partvédelmi feladatok), XXI. (Zárt  és

nyitott  elválasztott  rendszerű  csapadék  csatornák  javítása,  karbantartása)  sorokat  érintő

kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi

költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati

rendeletének 5. mellékletének 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő

3. dologi kiadások előirányzat során 74.979.420 Ft biztosított.

4.)  A  szerződés  III.  (Hó  és  síkosság  mentesítés),  V.  (Köztéri  hulladékgyűjtő  edények

karbantartása,  pótlása),  XV.  (Utak,  járdák  gépi  takarítása  pormentesítése),  XVII.  (Közúti

baleset utáni takarítás)  sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.

(II.18.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletének 4. számú Környezet-egészségügy alcím

alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat soron 85.247.684 Ft biztosított.



5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere utasítja a Városüzemeltetési és Beruházási

Osztály  vezetőjét,  hogy  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő

Részvénytársasággal 2021. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés aláírásra

történő előkészítésére.

Felelős:  - a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Határidő: - 2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. március 

Pintér Tamás

polgármester


