
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros, Devecseri u. 4., Október 23. tér 10. és Táncsics M. u. 8/a. szám
alatt telepített elektromos gépjármű töltőberendezések üzemeltetési szerződésének és

elektromobilitás szolgáltatási szerződésének megkötésére

Előadó: Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási osztály vezetője

Előkészítő: Szedresi Csaba ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.  .. . ………
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.   . ……….

Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen Dunaújváros, Devecseri u. 4., Október 23. tér 10. és
Táncsics  M.  u.  8/a.  szám  alatt  telepített  elektromos  gépjármű  töltőberendezések
üzemeltetési szerződésének és elektromobilitás szolgáltatási szerződésének megkötésére
tesz javaslatot.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruh. O. Iktatószám:  19261-1/2021.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Beéry Réka 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k.
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: Salamonné Pintér Mónika h. s.k. 
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 s.k.
Leadás dátuma: 2021. 04. 29. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04. 29
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

Dunaújváros, Devecseri u. 4., Október 23. tér 10. és Táncsics M. u. 8/a. szám alatt 
telepített elektromos gépjármű töltőberendezések üzemeltetési szerződésének és 
elektromobilitás szolgáltatási szerződésének megkötésére

Tisztelt Polgármester Úr !

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Emobolity Solution Szolgáltató és
Kereskedelmi  Kft.  (továbbiakban  együtt:  Felek)  között  2017.  07.  14-én  Vállalkozási
szerződés jött létre 3 db 2X 22 KW teljesítményű „ A”  típusú ( normál ) elektromos gépjármű
töltőberendezés telepítésére az alábbi helyszíneken:

- Devecseri u. 4., 
- Október 23. tér 10. és 
- Táncsics M. u. 8/a.

A telepített berendezések Önkormányzatunk tulajdonába kerültek.

 A  Felek  megállapodtak,  hogy  a  töltőberendezések  üzemeltetésével,  felülvizsgálatával,
hibajavításával  és  a  töltőkön  végzett  elektromilitás  szolgáltatással  kapcsolatos  részletes
feltételekről 5 év határozott időtartamra külön szerződést kötnek egymással.
Ennek a szerződésnek a megkötésére ezidáig nem került sor, ennek ellenére a Emobolity
Solution Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a töltőberendezéseket üzemeltette.

Önkormányzatunk  a  felsorolt  töltőberendezéseken  elvégzett  nem  garanciális  javítások
ellenértékét a mai napig nem fizette meg.

A  fenti  előzményekre  tekintettel  a  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  5  év  határozott
időtartamra vonatkozó üzemeltetési szerződést (határozati javaslat 1. számú melléklete) és
elektromobilitás  szolgáltatási  szerződést  (határozati  javaslat  2.  számú  melléklete)  kötnek
egymással, továbbá Önkormányzatunk az Emobolity Solution Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.  részére  megfizeti  az  elvégzett  nem  garanciális  javítások  ellenértékét  –  lásd  a
szerződések 1.4 pontjait -.

Az  üzemeltetési  díj  havonként  69.000.-  Ft  +  Áfa,  az  elektromobilitás  szolgáltatás  díja
havonként 90.000.- Ft + Áfa összeg átutalását jelentené Önkormányzatunk részéről.
Az eddig elvégzett és ki nem egyenlített nem garanciális javítások díja: br. 138.430.- Ft

A felsorolt kötelezettségvállalás ez évre szükséges fedezete a 2021 évi költségvetési rendelt
5./b melléklet 23.1  Általános tartalék sorából átcsoportosítással biztosítható.

 
A fentiekre tekintettel kérem a T. Polgármester urat, hogy az üzemeltetési szerződés és az
elektromolitás szolgáltatási szerződés megkötését támogatni szíveskedjék. 

Dunaújváros, 2021. április 28. 

                                                                      Tisztelettel:

 Beéry Réka   s.k.                      
                                Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője



HATÁROZAT

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

Dunaújváros, Devecseri u. 4., Október 23. tér 10. és Táncsics M. u. 8/a. szám alatt
telepített elektromos gépjármű töltőberendezések üzemeltetési szerződésének és

elektromobilitás szolgáltatási szerződésének megkötésére

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 hozzájárul  az  Emobolity Solution
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-  vel történő  (1025 Budapest,  Felső Zöldmáli út
3/B.) Dunaújváros, Devecseri u. 4., Október 23. tér 10. és Táncsics M. u. 8/a. szám
alatt telepített elektromos gépjármű töltőberendezések üzemeltetési szerződésének
( határozat 1. számú melléklete ) és elektromobilitás szolgáltatási  szerződésének
( határozat 2. számú melléklete) megkötéséhez.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 1. pontban nevesített 2021. évi
kötelezettségvállaláshoz  átcsoportosítással  az  alábbiak  szerint  biztosít  forrást:
DMJV Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet 5./b melléklet, 23.1 általános
tartalék  sorából,  1.552.000.-  Ft.  összeget  átcsoportosít  az  5.  melléklet,  2.
városüzemeltetés cím, 3. dologi kiadások sorra.

 
3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  polgármestere  utasítja  a  Városüzemeltetési  és

Beruházási Osztály vezetőjét, hogy az 1.) pontban nevesített szerződéseket aláírásra
készítse elő.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a  városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

                     
           Határidő: 2021. május 20 .

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.)
pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2021.  évi  költségvetési  rendelet  soron
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

       
Felelős: - a költségvetés módosításának előkészítéséért:

           a  jegyző
        -  a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                     
           Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

  Dunaújváros, 2021.   ……….

                                                                                                 Pintér Tamás
               polgármester








