
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújváros MJV által üzemeltetett
elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű

rendeletben előírt feladatok ellátása kapcsán

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Nyáradi Anna ügyintéző

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

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  :   Az előterjesztés a Dunaújváros MJV üzemeltetésében lévő
elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek tekintetében a 324/2013 (VIII. 29.) Korm.
rendelet  (továbbiakban:  eKözmű  rendelet)  által  előírt  folyamatos  adatpublikálási  és
változásvezetési feladatok ellátása kapcsán a gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 410-16/2021

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166 
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Debreczeni Tamás 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. 03. 30. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2021. 03. 30. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2021. 03. 30. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT
a gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott
rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt

feladatok ellátása kapcsán

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros MJV Polgármesterének 305/2020 (IV.9.) határozata alapján osztályunk szerződést
kötött  az  Albageotrade  Zrt-vel  „a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  által  üzemeltetett
elválasztott  rendszerű  csapadékvíz-elvezető  hálózatok  tekintetében  a  folyamatos
változásvezetés  és  adatpublikálás  elvégzése  a  324/2013  (VIII.29.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban:  Eközmű  rendelet),  valamint  az  eKözmű  általános  szerződési  feltételek
(továbbiakban: ÁSZF) előírásai alapján” tárgyban.
A szerződés a 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. Az Eközmű rendelet 5.§ (1) bekezdés a)
pontja és a 6.§ (1) bekezdése naprakész adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, s a 8/B. § (2)
bekezdés  fő  szabályként  a  közművezeték-üzemeltetőkre  telepíti  a  közművezeték-üzemeletetői
téves  adatszolgáltatásokon  vagy  adathiányokon  alapuló  terv  vagy  kivitelezési  károkozás
felelősségét.
Fentiek értelmében az Önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettsége a szerződés megszűnését
követően  is  fennáll,  így  Osztályunk  a  fenti  feladatok  elvégzése  tekintetében  új  vállalkozási
szerződés megkötését javasolja a következő 24 hónapra vonatkozóan.

Jelen előterjesztés határozati javaslata az ajánlattételi felhívás kiírására irányul a folyamatos válto-
záskövetés és adatpublikálás feladatainak elvégzése tekintetében.

Az előzetes egyeztetések alapján az ajánlattételre felkérni  kívánt gazdasági szereplők az
alábbiak:

    a) Név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
(8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.)
Cégjegyzékszám: 07-10-001201
 e-mail: levelek@albageotrade.hu

b) Név: NÉGY ARASZ Építész és Földmérő Mérnöki Iroda Bt.
(2485 Dinnyés, Alkotmány út 26.)
Cégjegyzékszám: 07-06-009088
e-mail: vida.zsolt@lajt.hu

c) Név: ALFA GEO Földmérő és Szolgáltató Bt.  (8000 Székesfehérvár, Kolozsvári u. 39.)
Cégjegyzékszám: 07-06-012475
e-mail: alfa-geo@freemail.hu

A vállalkozási díj fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségveté-
séről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. mellékleté-
nek 5. cím alatti 3. Dologi kiadások során rendelkezésre áll. A felmerülő költség pontos összege a
beérkező árajánlatok függvénye.

Kérem a Tisztelt  Polgármester Urat az ajánlattevők körének elfogadására és a döntésről szóló
határozat tervezet támogatására.

Dunaújváros, 2021. április 28.

                                                 

           Beéry Réka sk.

                                                                            Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                                                                    vezetője
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HATÁROZATI JAVASLAT

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

a gazdasági szereplők kiválasztásáról a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott
rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt

feladatok ellátása kapcsán

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
Megyei  Jogú  Város  által  üzemeltetett  elválasztott  rendszerű  csapadékvíz-elvezető
hálózatok tekintetében a folyamatos változásvezetés és adatpublikálás elvégzése  a
324/2013 (VIII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eközmű rendelet), valamint az eKözmű
általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) előírásai alapján” feladat elvégzésére
az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel ajánlattételre, a jelen határozat mellékletét
képező árajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal:

a) ALBA GEOTRADE  Fővállalkozó,  Tervező  és  Földmérő  Zrt.  (8000  Székesfehérvár,
Óvoda u. 2.)

   e-mail: levelek@albageotrade.hu

b)   NÉGY ARASZ Építész és Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (2485 Dinnyés, Alkotmány út 26.)

       e-mail: vida.zsolt@lajt.hu

c) ALFA GEO Földmérő és Szolgáltató Bt.  (8000 Székesfehérvár, Kolozsvári u. 39.)

 e-mail: alfa-geo@freemail.hu

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály  vezetőjét,  hogy az ajánlatételi  felhívásokat  küldje  meg az 1.  pontban megjelölt
gazdasági szereplők részére.

3. Az 1. pontban megnevezett ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó vállalkozási díj  fedezete
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének
5. cím alatti 3. Dologi kiadások során rendelkezésre áll.

4. Dunaújváros  MJV  Polgármestere  felkéri  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
Vezetőjét, hogy a beérkező ajánlatokat bizottsági véleményezésre döntéshozatal céljából
előkészítse.

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: az ajánlatkérés megküldésére: 2021. május 7.

az ajánlatok benyújtására: 2021. május 12.

2021. ………….. ….
             Pintér Tamás

                         polgármester
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