
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. július 15.

Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Pásti Norbert ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.07…..
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.07…..

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A közterületen  tárolt  elhagyott  járművek  elszállítására  és
tárolására vonatkozólag önkormányzatunk 2020 júliusában szerződést kötött. Az azóta eltelt egy
év  során  felmerültek  olyan  problémák,  melyekről  az  akkor  megkötött  megállapodás  nem
rendelkezett,  de  a  tevékenység  leszabályozása  ezt  megkívánná.  Mindezek  alapján  az  eredeti
szerződés két pontjának módosítását, kiegészítését javasoljuk.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási
                       Osztály

Iktatószám: 28214-1/2021.

Ügyintéző neve: Pásti Norbert Ügyintéző telefonszáma: 25/544-275 
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: 2021.07…..
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2021.07…..
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2021.07…..
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzatoknak kötelező feladata a helyi közutak üzemeltetése és fenntartása, és a

köztisztasági és településtisztasági feladatok elvégzése is. Ezen feladatok kérdéskörében eljárva

jogszabályi  felhatalmazás alapján a közterület-felügyelet szigorúan meghatározott keretek között

eltávolíttathatja  az  üzemképtelen  járműveket.  Jogszabályi  előírás,  hogy  amennyiben  ezt  a

tevékenységet nem maga a felügyelet végzi, akkor megállapodást kell kötnie egy közreműködővel.

Dunaújvárosban  a  saját  erős  elszállításnak  nincsenek  meg  a  tárgyi  feltételei  (saját  elszállító

gépjármű,  telephely),  ezért  közreműködő  igénybevételére  kényszerültünk.  Dunaújváros  Megyei

Jogú  Önkormányzata  2020.  júliusában  megbízási  szerződést  (az  előterjesztés  1.  számú

melléklete) kötött közreműködő igénybevételére. 

A  megbízás  óta  eltelt  egy  év  során  felmerültek  olyan  problémák  melyek  egyértelmű

leszabályozása mindkét fél közös érdeke. 

A szerződés szövege nem rendelkezett a 6. pontban pontos határidőről, mely feltétele lehet az

önkormányzat részéről a jogszabályi megfelelésnek, ezért ezt ennek megfelelően módosítjuk. 

A  szerződés  nem  tért  ki  a  7  hónapos  tárolási  idő  utáni  költségekre.  Mivel  6  hónapig

gyakorlatilag  az  önkormányzat  várakozási  helyzetben  van,  így  azt  követően  gyakorlatilag  1

hónapja lenne arra,  hogy az értékbecslőt  kijelölje,  az értélbecslést  elvégeztesse,  a járműveket

kivonja forgalomból, ha szükséges kétszeri árverést bonyolítson le. A gyakorlatból látszik, hogy ez

tarthatatlan, mert magát az értékbecslési jelentést is legalább 3-4 hetes határidővel vállalják az

igazságügyi  értékbecslők  a  szemléjük  után.  Így  a  konkrét  helyzettől  függően  több  havi

túlhasználatra lehet számítani. A túlhasználatért cserébe járművenként 20 000 forintot fizetnénk

megbízott számára erre az időszakra.  A túlhasználatra elszámolt költségre a forrás Dunaújváros

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 5. melléklet 2. „Városüzemeltetés”

cím alatti „Dologi kiadások”, "Elhagyott járművek elszállítása" során rendelkezésre áll. 

A  városüzemeltetési  és  beruházási  osztály  elkészítette  a  szerződés  módosítását,  mely  a

határozati javaslat melléklete.

Az  előterjesztést  tárgyalja  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,  valamint  az

ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság.  A  bizottsági  véleményeket  a  bizottságok  elnökei  a

közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…./2021. (VII.15.) határozata
gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2020. július 5-én a
Duna Auto Motors Kft-vel (1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1) kötött megbízási szerződés 6. és 7.
pontjai az alábbiak szerint módosuljanak:

„6. Megbízott e szerződés a lapján a megbízótól az alábbi díjra tart igényt:
Kiszállási díj:         0 Ft
Személygépjármű esetében elszállítási díj: 95 000 Ft (nettó)
Személygépjárműnél nagyobb jármű elszállítási díj: 95 000 Ft
Tárolási díj az elszállítást követő 7 hónapban: 0 Ft
Elszállítást követő 7. hónap utáni tárolási díj: 20 000 Ft

7.  Amennyiben  az  elszállított  gépjármű  nem  rendelkezik  rendszámmal,  akkor  megbízottnak
közterület-felügyelő  jelenlétében  a  járművet  fel  kell  nyitnia  és  erről  a  felügyelőnek
jegyzőkönyvet kell felvennie. A jegyzőkönyv tartalmazza a jármű azonosításához szükséges
adatokat és a járműben talált tárgyak listáját.”

Egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  szerződésmódosítás
aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
a polgármester

                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2021. július 31.

Dunaújváros, 2021. július 15.

                                                                 Tóth Kálmán s.k.       
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

elnöke                                                          

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke                                                                        






