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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros területén forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének,
kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, parkolóhely kialakításának és korlát

cseréjének munkálataira

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző

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

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés  a  Dunaújváros  területén
forgalomkorlátozó  oszlopok  kihelyezésének,  kijárt  zöldterület  zúzottkő  terítésének,
parkolóhely kialakításának és korlát cseréjének munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által
megküldött árajánlatok alapján.

A     napirendi     pont     előkészítőinek     adatai  :  
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 8704-39/2021

Ügyintéző neve: Debreczeni Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-256
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. ….........…                                    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:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros területén forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének, kijárt
zöldterület zúzottkő terítésének, parkolóhely kialakításának és korlát

cseréjének munkálataira

Tisztelt Polgármester Úr!

Képviselői  kérések  és  felmerült  igények  alapján  állítottuk  össze azt  a  listát,  ami  alapján
Dunaújváros területén forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének, kijárt zöldterület zúzottkő
terítésének,  parkolóhely  kialakításának  és  korlát  cseréjének  munkálataira ajánlatokat
kértünk.
Jelen előterjesztés az alábbi táblázatban összefoglalt feladatok elvégzésére fogalmaz meg
javaslatot a DVG Zrt. költségvetései alapján (1. sz. melléklet).

Sorsz. Feladat megnevezése

1 Bocskai I. u. 2/f. mögötti zöldterületre forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése (hrsz.: 24/1)
2 Esze T. u. 15-19. mögötti kijárt zöldterület zúzottkövezése (hrsz.: 21/1)
3 Fáy A. 7-11. sz. között lévő zúzottkő burkolatú járda felújítása zúzottkő burkolattal (hrsz.: 451/53)
4 Hegyekalja u. támfal korlátjának cseréje (hrsz.:2001/1)
5 Semmelweis I. u. belső udvarban lévő kijárt zöldterület zúzottkövezése (hrsz.: 24/1)

6
Összesen

DVG árajánlat 
(bruttó) Ft

996 810 Ft
2 288 670 Ft
1 643 108 Ft

882 420 Ft
2 507 995 Ft

Semmelweis I. utcában a volt Digi üzlete előtti aszfalt burkolatú járdára parkolóhelyek kialakítása 
útburkolati jelekkel (hrsz.: 29/1) 644 740 Ft

8 963 743 Ft

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. 

Kérjük  a  Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  a  Dunaújváros  területén  forgalomkorlátozó
oszlopok kihelyezésének, kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, parkolóhely kialakításának
és korlát cseréjének munkálatait, a határozati javaslatot (2. sz. melléklet) és a vállalkozási
szerződés (3. sz. melléklet) megkötését támogatni szíveskedjék.

Beéry Réka
     Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

   vezetője



2. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Dunaújváros területén forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének, kijárt
zöldterület zúzottkő terítésének, parkolóhely kialakításának és korlát

cseréjének 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 Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros területén
járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, buszöböl felújítási munkáit (Bocskai
I. u. 2/f. mögötti zöldterületre forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése, Esze T. u. 15–19.
mögötti kijárt zöldterület zúzottkövezése, Fáy A. 7-11. sz. között lévő zúzottkő burkolatú
járda  felújítása  zúzottkő  burkolattal,  Hegyekalja  u.  támfal  korlátjának  cseréje,
Semmelweis I. u. belső udvarban lévő kijárt zöldterület zúzottkövezése, Semmelweis I.
utcában  a  volt  Digi  üzlete  előtti  aszfalt  burkolatú  járdára  parkolóhelyek  kialakítása
útburkolati jelekkel) bruttó 8.963.743,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Bocskai I. u.
2/f.  mögötti  zöldterületre  forgalomkorlátozó  oszlopok  kihelyezése  fedezetét  bruttó
996.810,-Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati
rendelete  (továbbiakban:  rendelet)  5.  mellékletében „2  Városüzemeltetés”  cím  alatt
szereplő „3. dologi kiadások (Esze T. u. 15–19. mögötti kijárt zöldterület zúzottkövezése)”
szakfeladat sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Esze T. u.
15–19.  mögötti  kijárt  zöldterület  zúzottkövezése  fedezetét  bruttó  2.288.670,-Ft
összegben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2021.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati
rendelete  (továbbiakban:  rendelet)  5.  mellékletében „2  Városüzemeltetés”  cím  alatt
szereplő „3. dologi kiadások (Esze T. u. 15–19. mögötti kijárt zöldterület zúzottkövezése)”
szakfeladat sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja.

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Fáy A. 7-11.
sz.  között  lévő zúzottkő burkolatú járda felújítása zúzottkő burkolattal  fedezetét  bruttó
1.643.108,-Ft összegben  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati
rendelete  (továbbiakban:  rendelet)  5.  mellékletében „2  Városüzemeltetés”  cím  alatt
szereplő „3. dologi kiadások (Fáy A. u. zúzottkő burkolatú járda felújítása)”  szakfeladat
sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja.

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Hegyekalja u.
támfal korlátjának cseréje fedezetét bruttó 882.420,-Ft összegben  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló 6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete (továbbiakban:  rendelet)  5.
mellékletében „2 Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások (Hegyekalja u.
korlát felújítása)” szakfeladat sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja.



6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Semmelweis
I. u. belső udvarban lévő kijárt zöldterület zúzottkövezése fedezetét bruttó 2.507.995,-Ft
összegben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2021.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati
rendelete  (továbbiakban:  rendelet)  5.  mellékletében „2  Városüzemeltetés”  cím  alatt
szereplő  „3.  dologi  kiadások  (Semmelweis  I.  u.  belső  udvarában  kijárt  zöldterület)”
szakfeladat sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja.

7) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Semmelweis
I.  utcában  a  volt  Digi  üzlete  előtti  aszfalt  burkolatú  járdára  parkolóhelyek  kialakítása
útburkolati  jelekkel  fedezetét  bruttó 644.740,-Ft  összegben  Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. mellékletében
„2 Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások (Esze T. u. 15–19. mögötti
kijárt zöldterület zúzottkövezése)” szakfeladat sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja.

8) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási  Osztály  vezetőjét,  hogy  a  vállalkozási  szerződés  előkészítésével  és  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

9) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási osztály vezetőjét, a határozat közlésére.

Felelős: - a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2021. május 14.

Dunaújváros, 2021. április ….

Pintér Tamás
 polgármester
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