
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető
rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátására vállalkozási

szerződés aláírására

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  beérkezett  árajánlatok  alapján  a  vállalkozási
szerződés megkötésére tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 410-29/2021

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166 
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Beéry Réka 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. 05. 18. Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 18.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita sk
Leadás dátuma: 2021. 05. 18. Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 18.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2021. 05. 18. Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 19.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető

rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátására vállalkozási
szerződés aláírására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 418/2021 (V. 05.) határozata alapján Osztályunk ajánlatot kért 3
gazdasági  szereplőtől  a  Dunaújváros  MJV  által  üzemeltetett  elválasztott  rendszerű
csapadékvíz-elvezető  hálózatok  tekintetében  a  folyamatos  változásvezetés  és
adatpublikálás elvégzése az eKözmű rendelet, valamint az ÁSZF előírásai alapján tárgyban. A
beérkezett  ajánlatok bontásának jegyzőkönyvét  az  1.  melléklet mutatja  be.  Az  ajánlatok  az
alábbiak szerint alakultak:

Sorsz. Ajánlatadó Ajánlati ár (bruttó) Ft/hónap

1. ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és 
Földmérő Zrt. 

203.200,- Ft

2. NÉGY ARASZ Építész és Földmérő Mérnöki 
Iroda Bt.

254.000,- Ft
(Ajánlatát határidőn túl, 2021.

május 18-án nyújtotta be)

3. ALFA GEO Földmérő és Szolgáltató Bt. 253.873,- Ft
(Ajánlatát határidőn túl, 2021
május 12-én, 19:46 perckor

nyújtotta be)

A legkedvezőbb és egyetlen érvényes ajánlatot az ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező
és Földmérő Zrt. adta.

Az adatszolgáltatás folyamatossága érdekében Osztályunk a vállalkozási szerződés 2021. június
1-től számított 24 hónapra történő megkötését javasolja. A beérkezett árajánlatok alapján a legked-
vezőbb ajánlatot adó ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. a szerződés idő-
tartama alatt, vagyis 2021. június 1-2023. május 31-ig a szerződés szerinti feladatok ellátását ösz-
szesen bruttó 4.876.800,- Ft-ért vállalja.

A vállalkozási díj fedezetének 2021. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati
rendelet 5. mellékletének 3. Vízgazdálkodás és Vízkárelhárítás cím alatti 3. Dologi kiadások (E-
közmű adattárolás és változás kezelés) során bruttó 1.422.400,- Ft összegben rendelkezésre áll. 

A határozati javaslat elfogadásával a Tisztelt Közgyűlés kötelezettséget vállal a fedezet 2022. évre
jutó bruttó 2.438.400,- Ft-os összegének és 2023. évre jutó bruttó 1.016.000,- Ft-os összegének a
2022-2023. évi költségvetés tervezése során történő figyelembevételére.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat az árajánlat elfogadására és a határozati javaslat mellékletét
képező, az  árajánlatban  részletezett  feladatok  elvégzéséről  szóló  vállalkozási  szerződés
aláírásának támogatására.

Dunaújváros, 2021. május 18.

                                                 

           Beéry Réka sk.

                                                                            Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                                                                    vezetője



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…  ../2021. (…..) határozata   

a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető
rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátására vállalkozási

szerződés aláírásáról

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 418/2021 (V. 05.) határozatával támogatta „a
Dunaújváros  MJV  által  üzemeltetett  elválasztott  rendszerű  csapadékvíz-elvezető
hálózatok tekintetében a folyamatos változásvezetés és adatpublikálás elvégzése az
eKözmű  rendelet,  valamint  az  ÁSZF  előírásai  alapján”  tárgyú  ajánlattételi  felhívás
megküldését a kiválasztott gazdasági szereplők részére.

2. Dunaújváros MJV Polgármestere az 1. pontban foglalt árajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatok alapján az ALBA GEOTRADE Fővállalkozó,  Tervező és Földmérő Zrt.,  mint  a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdálkodó szervezetet nyilvánítja nyertesnek. 
A  nyertes  árajánlat  összege  a  teljes,  2021.  június  1.  -  2023.  május  31-ig  terjedő
szerződéses  időszakra  nettó  3.840.000,-  Ft  +ÁFA,  összesen  bruttó  4.876.800,-  Ft,
folyamatos teljesítéssel és havonta történő számlázással.

3. 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.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. május 31.

4. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet 2021. évi összege Dunaújváros
MJV  Önkormányzatának  a  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló  6/2021  (II.  18.)  önkormányzati  rendelet  5.  mellékletének  3.  Vízgazdálkodás  és
Vízkárelhárítás  cím alatti  3.  Dologi  kiadások  (E-közmű adattárolás  és  változáskezelés)
során bruttó 1.422.400,- Ft összegben rendelkezésre áll.

5. Dunaújváros MJV Polgármestere kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban szereplő
szolgáltatás  megrendelés,  mint  kötelezettségvállalás  2022-2023.  évi  fedezete  DMJV
Önkormányzatának 2022-2023. évi költségvetésében betervezésre kerül a szerződés teljes
időszakát  tekintve.  A  2022.  évben  nettó  1.920.000,-  Ft  +  Áfa,  mindösszesen  bruttó
2.438.400,- Ft összegben; valamint a 2023. évben nettó 800.000,- Ft + Áfa, mindösszesen
bruttó 1.016.000,- Ft összegben.

6. Dunaújváros  MJV  Polgármestere  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  5.  pontban  foglalt
kötelezettség vállalást a 2022-2023. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.



Felelős: a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2022-2023. évi költségvetés tervezésének időpontja

2021. ………….. ….

             Pintér Tamás
                         polgármester










