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Az előterjesztés polgármester elé kerül

  Javaslat új közterületi berendezések megrendelésére

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző

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

Az előterjesztés rövid tartalma:
Dunaújváros  területén  sok  régi,  rossz  állapotú  köztéri  pad  és  hulladékgyűjtő  edény  található,
melyeket javítani már nem lehet. A városkép megújítása és a városlakók kényelme érdekében új
közterületi bútorok beszerzését javasoljuk a DVG Zrt. árajánlata alapján. 

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
  Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 19157-2/2021
Ügyintéző neve: Tóth Andrea   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
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. 04.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 04.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2021. 04.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 04.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
új közterületi berendezések megrendelésére

Tisztelt Polgármester Úr!

A városlakók részéről rengeteg igény érkezik új padok és kézi hulladékgyűjtő edények telepítésére,

mivel a városban sok helyen még a régi, mára javíthatatlanná vált köztéri bútorok van kihelyezve.

A városkép megújítása érdekében árajánlatot  kértünk  a DVG Zrt.-től  közterületi  berendezések

egységáraira. Az árajánlatot az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az idei évi  költségkeret 89 db PRFK I hulladékgyűjtő,  9 db PRFK II  hulladékgyűjtő,  31 db

Urban lemezes hulladékgyűjtő, 2 db Konstruktív kombi hulladékgyűjtő, 7 db Simplex kutya

hulladékgyűjtő, 16 db Kutya hulladékgyűjtő, 4 db Bicó kerékpártároló, és 67 db Urban  T6K-

V típusú karfás pad megrendelésére biztosít fedezetet. 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

szóló 15/2015. (V.22)  önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (4) bekezdése alapján: „Nem kell

az önkormányzatnak három árajánlatot  bekérnie,  ha az önkormányzat  a beszerzését  100%-os

gazdasági társasága útján látja el.„

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  a  2021.  évben  megfelel  a  hatályos  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi

CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának

szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5.b. számú melléklet – „24.3. képviselői

körzetekre tartalék” soráról bruttó 5.863.158,-Ft összeget a 7/a melléklet 2. Városüzemeltetés cí-

men „Közterületi padok és biciklitárolók beszerzésére” elnevezésű új sorra, valamint az 5.b. számú

melléklet – „24.3. képviselői körzetekre tartalék” soráról bruttó, 11.962.140,-Ft összeget a 7/a mel-

léklet 4. Környezet-egészségügy címen „ Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése” elneve-

zésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatot és a határozat mellékletét képző

adásvételi szerződést támogatni szíveskedjék. 

Dunaújváros, 2021. április 28.                    

Tisztelettel:
           Beéry Réka

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
       vezetője



 HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének

…/2021 (V….) határozata
új közterületi berendezések megrendelésére

1. 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:

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy  a  DVG  Zrt-től
megrendeli   89 db PRFK I  hulladékgyűjtő,  9  db PRFK II  hulladékgyűjtő,  31 db  Urban
lemezes  hulladékgyűjtő,  2  db  Konstruktív  kombi  hulladékgyűjtő,  7  db  Simplex  kutya
hulladékgyűjtő, 16 db Kutya hulladékgyűjtő, 4 db Bicó kerékpártároló, és 67 db Urban  T6K-
V  típusú karfás pad beszerzését bruttó 17.825.298,-Ft értékben.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere a 2.  pontban meghatározott közterületi
berendezések  beszerzését  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-től  rendeli  meg,  az
árajánlatban foglalt egységárak figyelembe vételével, amelyre a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2021.  évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló
6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5.b. számú melléklet – „24.3. képviselői körzetekre
tartalék” soráról bruttó 5.863.158,-Ft összeget a 7/a melléklet 2. Városüzemeltetés címen
„Közterületi  padok és  biciklitárolók  beszerzésére”  elnevezésű új  sorra,  valamint  az 5.b.
számú  melléklet  –  „24.3.  képviselői  körzetekre  tartalék”  soráról  bruttó,  11.962.140,-Ft
összeget  a  7/a  melléklet  4.  Környezet-egészségügy  címen  „  Közterületi  hulladékgyűjtő
edények beszerzése” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási Osztály vezetőjét, hogy az 3. pont figyelembevételével előkészített adásvételi
szerződést készítse elő.

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

Határidő:             2021. május 15.

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  utasítja a jegyzőt, hogy a 3.) 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 

Dunaújváros, 2021. ….

                 




