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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Az  előterjesztés  rövid    tartalma:   A  közterületről  elszállított  és  ki  nem  váltott
személygépkocsik  esetében  az  esetleges  bontáshoz,  vagy  értékesítéshez  a  jogszabály
értékbecslő  igénybevételét  írja  elő.  Az  előírt  kötelező  tárolási  idő  lejárt.  Javaslatunk  7
értékbecslő ajánlatának elbírálására és a szerződés megkötésére vonatkozik.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály

Iktatószám: 18013-10/2021.

Ügyintéző neve: Pásti Norbert Ügyintéző telefonszáma: 25/544-275
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2021.04.29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2021.04.28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2021.04.29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

           

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a közterületről elszállított járművek esetében értékbecslő kiválasztására 

és egyszeri megbízására

Tisztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt évben a közterületen elszállított járművek közül 17 db. maradt kiváltatlanul
az elszállítással megbízott cég telephelyen. A közterület-felügyeltről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 20. § (5) bekezdése 6 hónap kötelező tárolást ír elő ezen gépjárművek
esetében.  A  kerékbilincs  közterület-felügyelet  általi  alkalmazására,  a  járművek
elszállítására,  valamint  a  felmerült  költségekre  vonatkozó  szabályokról  szóló
55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 16. § (2) bekezdése írja elő, hogy a jármű becsértékét
szakértőnek kell megállapítania. 

Fenitek alapján 7 olyan cégtől vagy magánembertől kértünk emailben ajánlatot, akik
jogosultak  igazságügyi  szakértői  vélemény  kiadására.  Minden  megkeresett
visszajelzett. Kovács Péter túlterheltségre hivatkozva nem adott ajánlatot, a többiek
megküldték  az  ajánlatukat  részünkre.  A  következő  táblázat  összefoglalja  a
beérkezett ajánlatokat:

Ajánlattévő 
ajánlat összesen

nettó bruttó

a) Crash Expert Kft. 323 000 Ft 405 620 Ft

b)
Csoma Béla 
(Autó-Technika 2001 Bt.)

238 000 Ft 238 000 Ft

c)
HJ Szakértői Iroda Szolgál-
tató Betéti Társaság

255 000 Ft 323 850 Ft

d) Ipsum-Tech Kft. 425 000 Ft 539 750 Ft

e) Kovács Péter túlterheltség miatt nem vállalja

f) Mobile Expert Kft. 416 500 Ft 528 955 Ft

g) Ozorák István 119 000 Ft 119 000 Ft

A beérkezett ajánlatok a javaslat mellékleteként csatolásra kerülnek. 

A legkedvezőbb ajánlatot Ozorák István adta. 

  



A megbízásra a forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2021. évi
költségvetésének  5.  melléklet  2.  „Városüzemeltetés”  cím  alatti  „Dologi  kiadások”,
"Elhagyott járművek elszállítása" során rendelkezésre áll. 
Kérem  a  T.  Polgármester  urat,  hogy  egyetértése  esetén  szíveskedjen  az  árban
legkedvezőbb  ajánlat  alapján  készített  határozati  javaslatot  és  annak  mellékletét
képező megbízási szerződést jóváhagyni.

Dunaújváros, 2021. április 30.

Tisztelettel: 

Beéry Réka
Városüzemeltetési és Beruházási

osztályvezető

  



HATÁROZATI JAVASLAT

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

 a közterületről elszállított járművek esetében értékbecslő kiválasztására 
és egyszeri megbízására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá 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
közterületről  elszállított  és  máig  ki  nem  váltott  17  db  elhagyott  jármű
értékbecslési feladatára Ozorák István (1172 Budapest, Adorján utca 11. 1.)
igazságügyi  műszaki  szakértőt  bízza  meg bruttó  119  000  forint  megbízási
díjért.

2. Az 1.) pontban meghatározott összeg fedezetet bruttó 119 000 Ft összegben
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi  költségvetésének
5.  melléklet  2.  „Városüzemeltetés”  cím  alatti  „Dologi  kiadások”,  „Elhagyott
járművek elszállítása” során rendelkezésre áll. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polármestere utasítja a városüzemeltetési és
beruházási osztály vezetőjét, az előző pontok figyelembevételével előkészített
vállalkozási szerződés aláírásra történő előkészítésére. 

Felelős:   
 - a határozat végrehajtásáért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:     2021. május 7.

Dunaújváros, 2021.................... 

Pintér Tamás
polgármester

  



  



  



  



  


