
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 02. 16.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  található  piacon  lévő
nyilvános illemhely  portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló vállalkozási szerződés
megkötésére

Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Somfai Tamás gazdálkodási ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt.
(e-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu)

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.02.08.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.02.08.
pénzügyi bizottság 2017.02.07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.02.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros közigazgatási területén található piacon a nyilvános
illemhely portálszerkezetének felújítása indokolt. Az előterjesztés a portálszerkezet bontására, és
helyette új, műanyag szerkezet gyártására, továbbá szerelési munkálataira vonatkozó vállalkozási
szerződés megkötésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Ügyintéző neve: Somfai Tamás
E-mail címe: somfai@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-111
Iktatószám: 36-3/2017

Előkészítő aláírása:   Somfai Tamás sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása:   Markóth Béla sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:       Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma:        2017.02.01.
Ellenőrzés dátuma:        2017.02.01.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés: 2017.02.02. Dudás Pálné: „L”



JAVASLAT
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  található  piacon  lévő  nyilvános
illemhely  portálszerkezetének  felújítási munkáira  irányuló  vállalkozási  szerződés
megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  található  piacon  a  nyilvános  illemhely
portálszerkezetének felújítása indokolt.
A munkálatok elvégzésére irányuló árajánlat, mely a piaci nyilvános illemhely portálszerkezetének
felújításával  kapcsolatos  anyag  és  munkadíjakat  tartalmazza,  jelen  előterjesztés  1.  számú
melléklete.

A  piacon  található  nyilvános  illemhely  portálszerkezetének  felújítására irányuló  vállalkozási
szerződést,  a  piac  üzemeltetését  is  ellátó  DVG  Zrt.  -vel  kívánjuk  megkötni.  Ez  esetben
közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásával a DVG Zrt.
nyilatkozik  arról,  hogy  üzleti  tevékenysége  során  2017.  évben  megfelel  a  hatályos  a
közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény 9.  § (1)  bekezdés h) pontjában szabályozott
feltételeknek. 

Az előterjesztés  a Dunaújváros Megyei  Jogú Város közigazgatási  területén található piacon a
nyilvános  illemhely  portálszerkezet  felújítási  támogatására  valamint  a  kapcsolódó vállalkozási
szerződés (2. sz. melléklet) jóváhagyására irányul.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a  pénzügyi bizottság  2017.02.07-i ülésén 4 igen szavazattal egyhangúlag, az
ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2017.02.08-i  ülésén 7 igen szavazattal  egyhangúlag, a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság 2017.02.08-i  ülésén  4  igen
szavazattal egyhangúlag, a gazdasági és területfejlesztési bizottság a 2017.02.08-i ülésén 7 igen
szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017.(II.16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon lévő nyilvános
illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló vállalkozási szerződés

megkötéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  Dunaújváros  Közigazgatási
területén  található  piacon  a  nyilvános  illemhely  portálszerkezetének  felújítási  munkálataira
Vállalkozási  Szerződést  kíván  kötni  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  -vel,  (2400
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)  bruttó 499.345,- Ft összegben. 

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
meghatározott  kötelezettségvállalások  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésének soron következő módosításába építse be, mely
kiadás  fedezete  a  költségvetés  5.b  melléklet  általános  tartalék  sora.  Továbbá  felhatalmazza  a
Polgármestert,  hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalással  kapcsolatos
feladatok érdekében. 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért:

      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

     Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának

 időpontja

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: szerződés aláírásával egyidőben

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.
pontjában  rögzített  feladat  vonatkozásában  jelen  határozat  mellékletét  képező  Vállalkozási
Szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért :

  a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

      Határidő: 2017. február 28.

Dunaújváros, 2017. február 16.

Cserni Béla s.k. Hingyi László s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi a gazdasági és területfejlesztési

és turisztikai bizottság elnöke bizottság elnöke

 Pintér Attila s.k.          Tóth Kálmán s.k.
    a pénzügyi bizottság elnöke  az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke 


