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A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés  a  Dunaújváros  1956-os  emlékmű
zöldterület felújítási, valamint a Városháza tér előtti kazetták növénypótlási munkálataira tesz
javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlat alapján.
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I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2021. ….........…                                    Ellenőrzés dátuma: 2021. …............
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

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

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros 1956-os emlékmű zöldterület felújítási, valamint a Városháza tér
előtti kazetták növénypótlási munkálataira

Tisztelt Polgármester Úr!

Képviselői  kérések  és  felmerült  igények  alapján   Dunaújváros  1956-os  emlékmű
zöldterület  felújítási,  valamint  a  Városháza  tér  előtti  kazetták  növénypótlási
munkálataira ajánlatot kértünk.
Jelen előterjesztés az alábbi táblázatban összefoglalt feladatok elvégzésére fogalmaz meg
javaslatot a DVG Zrt. költségvetései alapján (1. sz. melléklet).

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (9) bekezdése
alapján:  „(9) Nem kell a (8) 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.„

A szerződést a DVG Zrt. -vel kívánjuk megkötni. Ez esetben közbeszerzési eljárást nem kell
lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásával a DVG Zrt. nyilatkozik arról, hogy
üzleti tevékenysége során 2021. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek. 

A vállalkozási díj fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költ-
ségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet
5. b. mellékletének 24/3 során rendelkezésre áll.

Kérjük a  Tisztelt  Polgármester Urat,  hogy  a Dunaújváros  1956-os emlékmű zöldterület
felújítási,  valamint  a  Városháza  tér  előtti  kazetták  növénypótlási  munkálata inak
elvégzését és  a  vállalkozási  szerződés  (2.  sz.  melléklet)  megkötését  támogatni
szíveskedjék.

Dunaújváros, 2021. március 31.
                                                 

           Beéry Réka
                                                                            Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

                                                                    vezetője



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
….../2021. (…..) határozata

Dunaújváros 1956-os emlékmű zöldterület felújítási, valamint a Városháza tér
előtti kazetták növénypótlási munkálataira

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 hozta:

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Dunaújváros 1956-
os emlékmű zöldterület felújítási, valamint a Városháza tér előtti kazetták
növénypótlási munkálatait bruttó 1.256.118,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.

2) Az 1. pontban megnevezett  vállalkozási  díj  fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021
(II. 18.) önkormányzati rendelet 5. b. mellékletének 24/3 során rendelkezésre áll.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és
Beruházási Osztály vezetőjét a határozat közlésére

Felelős  :   Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Határidő: 2021. április

Dunaújváros, 2021. április

Pintér Tamás

polgármester

Kapják:

DMJV PH Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
DMJV PH Közgyűlési Osztály
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