
                                              Fedőlap 

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a háziorvosi,  fogorvosi körzetekben leselejtezett  hulladék elszállítására irányuló
keretszerződés megkötésére

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                                                                                

A napirendi pont rövid tartalma: A háziorvosi, fogorvosi rendelőkből – a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Jegyzőjének az önkormányzati tulajdonban lévő felesleges vagyontárgyak feltárásáról,
hasznosításáról, valamint selejtezéséről szóló 11/2012. (VII. 5.) szabályzata alapján – leselejtezett,
illetve  selejtezése  kerülő  hulladékok  elszállítására  keretszerződés  megkötése  javasolt.  Az
előterjesztés az ajánlattevők kiválasztására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 5173-1/2021.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
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:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

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

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu

Ügyiratszám: 5173-     /2021.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonát  képezik  leltár  szerinti  orvosi
eszközök/bútorok a dunaújvárosi telephelyű háziorvosi, fogorvosi rendelőkben. Az eszközök nagy
része idejétmúlt, rongálódott, az idő során elhasználódott, így selejtezésük szükséges. A legtöbb
önkormányzati  tulajdonú eszköz akár 15-20 éves is lehet,  folyamatosan érkeznek a selejtezési
igények  Dunaújváros  közigazgatási  területén  működő  háziorvosi  és  fogorvosi  szolgáltatoktól.
Célszerű  a  leselejtezett  eszközök  elszállításának  folyamatos  biztosítása  érdekében
keretszerződés megkötése egy erre alkalmas szállító céggel.

Az  eszközök/bútorok  jelenleg  a  háziorvosi  rendelőblokkok  különböző  helységeiben  vannak,
felhasználásuk  más  területen  már  nem  lehetséges,  így  célszerű  azokat  elszállítani  és
megsemmisíteni.

A Humán Szolgáltatási Osztály az eszközök egy részének selejtezését Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Jegyzőjének az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  felesleges  vagyontárgyak  feltárásáról,
hasznosításáról, valamint selejtezéséről szóló 11/2012. (VII. 5.)  szabályzata alapján elvégezte,
elvégzi. A szállítás a selejtezés elvégzése után már lehetséges.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  a  fenti  tárgyban  a  feladatot  ellátó
szervezet kiválasztásához legalább három gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban
ajánlattételi felhívást szükséges megküldeni.

Az  árajánlat  kérő  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 3. melléklete alapján
kerül kiküldésre.

Javasoljuk az alábbi cégektől az árajánlat bekérését:

DVG Zrt. 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út. 1.

Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

Imre András egyéni vállalkozó 2049 Diósd, Bajuszfű utca 72.

Fentiek  alapján  kérem Tisztelt  Polgármester  Úr,  hogy egyetértése esetén  a  csatolt  határozat-
tervezetet szíveskedjen jóváhagyni!

Dunaújváros, 2021. április 27.
Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  ../2021. (V….) határozata  

a  háziorvosi,  fogorvosi  körzetekben  leselejtezett  hulladék  elszállítására  irányuló
keretszerződés megkötéséről

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 az alább felsorolt gazdálkodó szervezeteket ké-
ri fel a háziorvosi, fogorvosi körzetekben leselejtezett hulladék elszállítására irányuló keretszer-
ződés megkötésére irányuló ajánlattétel megküldésére:

 DVG Zrt. 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út. 1.

 Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

 Imre András egyéni vállalkozó 2049 Diósd, Bajuszfű utca 72.

2.  Az  1.  pontban  megnevezett  ajánlattételi  felhíváshoz  kapcsolódó  elszállítási  díj  fedezete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól  szóló 6/2021. (II.18.) rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 3. Dologi
kiadások során rendelkezésre álló forrás.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály Vezető-
jét,  hogy az ajánlatkérőket  az 1.  pontban megjelölt  gazdálkodó szervezetek részére küldje
meg.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester
-a végrehajtásban való közreműködésért:
 humán szolgáltatási osztályvezető

     Határidő: 2021. május 31.

     
Dunaújváros, 2021. 

Pintér Tamás
polgármester






