
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a rekultivált hulladéklerakó hatósági határozat alapján történő kétszeri  hatósági
kaszálásának  megrendelésére  és  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-vel  kötendő
szolgáltatási szerződés aláírására

Előadó: Szabó Imre osztályvezető
Előkészítő: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó (ügyintéző)

Véleményező bizottság: Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: A környezetvédelmi hatóság a 68204/07. számú határozatában
kötelezte az önkormányzatot a rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó utógondozására, melynek
része a terület évi legalább kétszeri kaszálása és gyommentesítése. A munkák elvégzésére az
árajánlatot  és a szolgáltatási  szerződés tervezetét  megküldte  a DVG Zrt.  A kaszálás költsége
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7.
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. Mivel
hatósági  kötelezés  alapján  kell  elvégezni  a  munkát,  így  nem  tartozik  a  gazdálkodásról  szóló
önkormányzati rendelet, valamint a beszerzésekről szóló önkormányzati szabályzat hatálya alá.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 4100-15/2021.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 544-301
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea sk.
Leadás dátuma: 2021. 04. 29. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04. 29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita sk.
Leadás dátuma: 2021. 04. 28. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04. 28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2021. 04. 29. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04. 29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefon: (25) 544-335, (25) 544-301 fax: (25) 544-187
Iktatószám: 4100-16/2021.
Ügyintéző: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó

Tárgy:  Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  kötendő,  a  rekultivált,  nem
veszélyes  hulladéklerakó  kétszeri  kaszálásáról  szóló  szolgáltatási  szerződés
véleményezésére

Tisztelt Polgármester Úr!

A környezetvédelmi hatóság 68204/07. számon kiadott, érvényes rekultivációs engedélye alapján
az önkormányzat tulajdonában lévő, Kisapostag külterület 03/41 és 03/43 hrsz-on elhelyezkedő
rekultivált,  nem veszélyes hulladéklerakó zöldterületének kaszálását minden évben legalább két
alkalommal szükséges elvégeztetni. A rekultivált hulladéklerakó utógondozásáról, melynek részét
képezi többek között a terület kaszálása is, évente jelentést kell készítenünk a környezetvédelmi
hatóság felé. 
A rekultivált  hulladéklerakó  kaszálását  és  gyommentesítését  a  környezetvédelmi  hatóság  által
68204/07.  számon  kiadott,  érvényes  rekultivációs  engedély  alapján  legalább  kétszer  kötelező
elvégezni.

A kaszálással érintett terület nagysága:
Füvesített sík felületek:     20 824 m2 
Füvesített rézsűfelületek:   8 263 m2 
Terület összesen:             29 087m2

A fentiekben  részletezett  zöldterület  2021.  július  15-ig  és  2021.  október  15-ig  történő kétszeri
kaszálását a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 18,00 Ft/m2x 29 087 m2, tehát összesen
523 566,- Ft + 27 % Áfa (141 363, Ft)/alkalom, összesen bruttó 664 929,- Ft/alkalom áron tudja
elvégezni. A szolgáltatásra az értékénél fogva szerződést kell kötni. 
A szolgáltatás ellenértékére a pénzügyi forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II. 18.)
számú rendeletében az önkormányzat környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási dologi kiadások
előirányzatában rendelkezésre áll. Jelen szolgáltatás megrendeléséhez Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendeletét  nem kell alkalmazni a
hatósági  eljárás  során  történő  beszerzésekre  a  40.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  szerint.  A
környezetvédelmi hatósági eljárás alanya az önkormányzat. 
Jelen  előterjesztés  a  határozati  javaslat  elfogadására  és  a  szolgáltatási  szerződés  aláírására
irányul, melyeket az alábbiakban terjesztünk elő.

Dunaújváros, 2021. 04. 27.

Tisztelettel:

Szabó Imre
osztályvezető

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. 9. emelet 910-912-es iroda

 Telefon/fax: (25) 544-187; Telefon: (25) 544-146 vagy (25) 544-301
 E-mail: kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu

mailto:kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu


HATÁROZATI JAVASLAT

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

a rekultivált hulladéklerakó hatósági határozat alapján történő kétszeri hatósági kaszálásának
megrendeléséről és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő szolgáltatási szerződés

aláírásáról

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, a területi környezetvédelmi hatóság 68204/07. számon
kiadott  érvényes  rekultivációs  engedélyében  foglalt  hatósági  kötelezés  alapján,  az  önkormányzat
tulajdonában  lévő,  Kisapostag  külterületén  a  03/41  és  03/43  hrsz-on  elhelyezkedő  rekultivált,  nem
veszélyes hulladéklerakó kétszeri  kaszálását megrendeli,  melynek elvégzéséért a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t  523 566,-  Ft  +141 363,  -  Ft  Áfa/alkalom (összesen bruttó  664 929,-  Ft/alkalom)
vállalkozói díj illeti meg. A munkák első ütemét 2021. július 15. napjáig, második ütemét 2021. október
15. napjáig kell elvégezni. 

2.) Az  1.  pontban  meghatározott  kétszeri  kaszálás  elvégzésére  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2021.  (II.14.)  számú  önkormányzati  rendelete,  5.  melléklet,  7.  környezetvédelem  és
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sora biztosítja.

3.)  Dunaújváros  MJV Polgármestere  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  az  1.  pont  figyelembevételével
előkészített  szolgáltatási  szerződést  aláírja,  továbbá,  hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedik  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a szolgáltatási szerződés aláírására: 2021. május 28.
a pénzügyi teljesítésre: a munkák teljesítését követő 30. nap

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítészi, Építésügyi és 
     Környezetvédelmi Osztály Vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: 2021. május 10.

Dunaújváros, 2021. 05.

Pintér Tamás
polgármester
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