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Az előterjesztés rövid tartalma:
A Dunaújváros, Fáy András utcai műfüves futballpálya már évek óta feszültségeket kelt a
sportpálya közelében élő lakóközösség és a sportolni vágyó fiatalok között. Motyovszki Mátyás a
körzet önkormányzati képviselője – mindkét fél érdekeit egyaránt szem előtt tartva – teqball asztal
telepítésre tett javaslatot. A sportasztal egyedüli magyarországi forgalmazójától, a Teqball Kft.-től
árajánlatot kértünk az eszköz beszerzésére és telepítésére, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.
Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Ügyintéző neve: Tóth Andrea
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 17763-4/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
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. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2021. 06.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2021. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2021. 06.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2021. 06.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Fáy András utcai műfüves sportpálya területén „Teq ONE” típusú teqball asztal
telepítésére

Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújváros, Fáy András utcai műfüves futballpálya már évek óta feszültségeket kelt a
sportpálya közelében élő lakóközösség és a sportolni vágyó fiatalok között. Motyovszki Mátyás a
körzet önkormányzati képviselője – mindkét fél érdekeit egyaránt szem előtt tartva – teqball asztal
telepítésre tett javaslatot. A sportasztal egyedüli magyarországi gyártójától-és forgalmazójától, a
Teqball Kft.-től árajánlatot kértünk az eszköz beszerzésére és telepítésére, melyet jelen
előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Az árajánlat a Teq One típusú multifunkciós sporteszköz beszerzésére, összeszerelésére és
szállítására vonatkozik. A termékre a gyártó rendeltetésszerű használat mellett 2 év gyártói
garanciát vállal.

Jelen árubeszerzésünk kapcsán nem kell és nem lehetséges három árajánlat bekérése, mivel a
Teqball Kft. a termék egyedüli magyarországi gyártója-és forgalmazója.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22)

önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (3) bekezdés (d) pontja

értelmében: „e rendeletet nem kell alkalmazni az olyan szolgáltatás megrendelésekre, feltéve,
hogy azok értéke a nettó 1 millió forintot nem haladja meg, melyek teljesítése jellegénél fogva
bizalmi jellegű, személyhez vagy szervezethez kötött.”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklet – „24.3. képviselői
körzetekre tartalék” soráról bruttó 505.000-,Ft összeget a 12. melléklet 2. Városüzemeltetés címen
„Teqball One típusú sportasztal telepítése” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét az bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő;

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
…/2021 (VI….) határozata
a Fáy András utcai műfüves sportpálya területén „Teq ONE” típusú teqball asztal
telepítésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Teqball
Kft.t-től megrendeli az 1 db „Teq One” típusú multifunkciós sportasztalt a Dunaújváros Fáy
András utca által körülhatárolt közparkban a műfüves futballpálya területére (451/57 hrsz.).
2. Az 1. pontban szereplő feladatra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklet – „24.3. képviselői körzetekre tartalék” soráról
bruttó 505.000-,Ft összeget a 12. melléklet 2. Városüzemeltetés címen „Teqball One típusú
sportasztal telepítése” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített adásvételi szerződést a
Teqball Kft.-vel írja alá.
Felelős:
Határidő:
4.

– a határozat végrehajtásáért
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
2021. július 10.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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:

a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021. ….
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi és jogi bizottság
elnöke

