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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:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020.
Ellenőrzés dátuma:2020.
Észrevétel:
Van/Nincs
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:2020.
Ellenőrzés dátuma:2020.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
egyszerű/minősített
A tárgyalás módja:
Nyílt
Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértők
kiválasztására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 298/2020, (VIII. 04.) határozatában
úgy rendelkezett, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi autóbuszos közösségi
közlekedési hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása érdekében és azzal
összefüggésben külső szakértői feladatok ellátására a hatályos jogszabályoknak megfelelően
legalább három árajánlatot kér be az alábbi szakértőktől:
- Botyánszki Tamás
- Győrfi Péter
- Mobillisimus Kft.
A közgyűlés ugyanezen határozatának 2. pontjában rendelkezett továbbá arról is, hogy a bekért
árajánlatnak részletesen tartalmaznia kell, hogy a megbízási díj ellenében milyen konkrét feladatot,
milyen időintervallumon belül vállal az ajánlattevő. A közgyűlési határozat és az ajánlatkérés az
előterjesztés 1. számú mellékletei.
Előkészítő osztály a fent leírt tevékenységen belül külön-külön árajánlatot kért be az alábbi két –
egymást kiegészítő – feladatrészek vonatkozásában:
I. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi autóbuszos közösségi közlekedési
hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása érdekében minimálisan egy
hálózati változat kidolgozása, mely tartalmazza a javasolt viszonylatokat, a kapcsolódó
követési renddel.
II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi autóbuszos közösségi közlekedési
hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása feladaton belül:





vonalhálózati nagy térkép elkészítése,
megállóhelyi várók plakáttartó kereteiben elhelyezendő vitringrafika elkészítése,
az önkormányzat honlapjáról „linkelhető”, annak részeként működő statikus aloldal
létrehozása, megállóhelyi indulásokat tartalmazó magyar/angol nyelvű hirdetmények
előállítása,
a weboldalra szánt összesítő, a járatok esetén minden megállóhelyet bemutató
menetrendi táblázat elkészítése.

Az ajánlatra két ajánlattevő, Botyánszki Tamás és a Mobillisimus Kft. nyújtotta be határidőben, 2020.
08. 31. napjáig ajánlatát. (az ajánlatok az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletei)
Győrfi Péter által tett ajánlat – Tóth Kálmán Képviselő Úr nyilatkozata alapján – ugyancsak határidőben történt benyújtásra, azonban az csak 2020. szeptember 4. napján került az előkészítő osztályra.
(az ajánlat az előterjesztés 4. számú melléklete)
Az I. feladatrészre beérkezett ajánlatok:



Botyánszki Tamás ajánlata nettó 500.000,- Ft. (amely hozzávetőlegesen bruttó 804.000,Ft összesen, figyelembe véve az SZJA-t és járulékokat). Ajánlattevő 5 hónap alatt, havi nettó
100.000,- Ft,-ellenében vállalja a feladat elvégzését.
A Mobillisimus Kft. ajánlata 3.372.000 Ft.+ ÁFA, azaz bruttó 4.282.440,- Ft. A
Mobillisimus Kft. által tett ajánlatban a vállalási idő a megrendelő jóváhagyását követő 45
nap.



Győrfi Péter ajánlata nettó 600.000,- Ft. (amely hozzávetőlegesen bruttó 963.000,- Ft
figyelembe véve az SZJA-t és járulékokat).

A II. feladatrészre (informatikai és információs háttér) beérkezett ajánlatok:





Botyánszki Tamás ajánlata nettó 2.250.000,- Ft (amely hozzávetőlegesen bruttó
3.607.000,- Ft összesen, figyelembe véve az SZJA-t és járulékokat), Ajánlattevő 5 hónap
alatt, havi nettó 450.000.- Ft ellenében vállalja a feladat elvégzését.
A Mobillisimus Kft. ajánlata 2.617.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 3.323.590,- Ft. A
Mobillisimus Kft. által tett ajánlatban a vállalási idő a megrendelő – amennyiben az 1)
feladatrészt más vállalkozó készíti – a hálózati és menetrendi adatok egyeztetett
formátumban történő átadását követő 60 nap.
Győrfi Péter ajánlata nettó 600.000,- Ft (amely hozzávetőlegesen 963.000,- Ft, figyelembe
véve az SZJA-t és járulékokat).

Vonatkozó jogszabályok:
DMJV Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendéről szóló 15/2015. (V.15.)
rendelete vonatkozó szakaszai szerint:
„40. § (1) E rendelet alkalmazásában beszerzés az a Magyarország központi költségvetéséről
szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés, építési
beruházás és szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió (a
továbbiakban együtt: beszerzés), amely beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá.
(6) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 100.000 Ft összeget eléri, de a nettó 8 millió
forintot nem haladja meg, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az
ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése
a) az önkormányzat közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó ügyekben a Bíráló
bizottság, a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság,
b) városüzemeltetési, városfejlesztési és környezetvédelmi feladatok esetén a
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság, a Gazdasági és
területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság,
c) oktatási, kulturális, ifjúsági és sport feladatok esetén az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság, a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi
bizottság, vagy
d) az a)-c) pontban meghatározottakon kívüli feladatok esetén a Gazdasági és
területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése
mellett a Polgármester hatáskörébe tartozik.
(7) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési
értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők
körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(9) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott beszerzések esetén a döntés meghozatalához –
jogszabályban vagy pályázati felhívásban/útmutatóban meghatározott kivételekkel – legalább
három árajánlat bekérése szükséges.
(7) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési
értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők
körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 149/2020.(III.26.) határozatával
elfogadott, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabályzatának irányadó rendelkezései:
„21. Az ajánlatok értékelése
21.1. Az ajánlat érvényes, amennyiben az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek megfelel.
21.2. Érvénytelen az ajánlat:
a) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtja be ajánlattevő az ajánlatát,
b) amennyiben az ajánlatkérésben foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
c) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően módosítja az ajánlattevő,
d) amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a
Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
e) amennyiben összeférhetetlenségi ok áll fenn az ajánlattevővel szemben.
25. A Megrendelő köteles az ajánlatokat azonos tartalommal összehasonlítani, a legalacsonyabb
ár, a legalacsonyabb költség, előírt referenciák vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlatot választani. Szükség esetén a bírálatba külső szakértők is bevonhatók.
26. Amennyiben a döntéshozó nem a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot fogadja el, úgy a
beszerzéssel érintett, előkészítő szervezeti egység vezetője feljegyzést készít a döntést
alátámasztó szempontokról.”

Tisztelt Közgyűlés!
Az előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz.
Az I. határozati javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi autóbuszos
közösségi közlekedési hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása feladaton
belül minimálisan egy hálózati változat kidolgozására – mely tartalmazza a javasolt
viszonylatokat, a kapcsolódó követési renddel – a feladatot elvégző szakértő kiválasztására
vonatkozik.
A II. határozati javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi autóbuszos
közösségi közlekedési hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása feladaton
belül az alábbi feladatrészek ellátására és a feladatot elvégző szakértő kiválasztására vonatkozik:
 vonalhálózati nagy térkép elkészítése,
 megállóhelyi várók plakáttartó kereteiben elhelyezendő vitringrafika elkészítése,
 az önkormányzat honlapjáról „linkelhető”, annak részeként működő statikus aloldal
létrehozása, megállóhelyi indulásokat tartalmazó magyar/angol nyelvű hirdetmények
előállítása,
 a weboldalra szánt összesítő, a járatok esetén minden megállóhelyet bemutató
menetrendi táblázat elkészítése.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy az I. feladatra Botyánszki Tamás adta a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, a II. feladatra Győrfi Péter adta a legalacsonyabb
árat tartalmazó ajánlatot.
Mindkét részfeladatra egyenként 1.500.000,- Ft keretösszeget, összesen 3.000.000,- Ft-ot
szükséges biztosítani a 2020. évi költségvetésben.
A feladatok ellátására vonatkozóan nincs forrás elkülönítve a költségvetésben, ezért arról dönteni
szükséges, azaz a 2020. évi költségvetést módosítani kell, ezért az előterjesztést a Közgyűlés elé
terjesztjük.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen
szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (IX.17.) határozata
a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértő
kiválasztásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi autóbuszos közösségi közlekedési hálózatának és a
menetrendi struktúra megújításának támogatása érdekében legalább egy hálózati változat
kidolgozása feladat vonatkozásában – mely tartalmazza a javasolt viszonylatokat, a kapcsolódó
követési renddel – a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot fogadja el és a feladat elvégzésével
……………………………………-t bízza meg nettó ………………..- Ft …………………... díj
ellenében.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a megbízott által
előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó megbízási szerződés
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott megbízási díjra 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint keret összeget
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelete 5. melléklet „14. Vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások”
sorról történő átcsoportosítással.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő
megérkezésétől számított 8 napon belül
- a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30
napon belül
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a
pénzügyi teljesítésről.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2020. évi

költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
- a költségvetés módosításáért:
a Jegyző
- a költségvetés módosításáért való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője
Határidő:

a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának időpontja

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

II.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (IX.17.) határozata
a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértő
kiválasztásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi autóbuszos közösségi közlekedési hálózatának és a
menetrendi struktúra megújításának támogatása érdekében vonalhálózati nagy térkép
elkészítésével, megállóhelyi várók plakáttartó kereteiben elhelyezendő vitringrafika elkészítésével, az
önkormányzat honlapjáról „linkelhető”, annak részeként működő statikus aloldal létrehozásával,
megállóhelyi indulásokat tartalmazó magyar/angol nyelvű hirdetmények előállításával, a weboldalra
szánt összesítő, a járatok esetén minden megállóhelyet bemutató menetrendi táblázat elkészítésével
kapcsolatban a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot fogadja el és a feladat elvégzésével
……………………………………-t bízza meg nettó ……………………………………… díj ellenében.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a megbízott által
előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó megbízási szerződés
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott megbízási díjra 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint keret összeget
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelete 5. melléklet „14. Vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások”
sorról történő átcsoportosítással.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő
megérkezésétől számított 8 napon belül
- a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30
napon belül
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a
pénzügyi teljesítésről.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2020. évi
költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
- a költségvetés módosításáért:
a Jegyző
- a költségvetés módosításáért való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője
Határidő:

a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

