
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - megkötésére

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

El  őkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.03. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés
alapján. Jelen keretszerződés 2017. április-december havi időszakról szól.

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

Iktatószám: 5-5/2017.

Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása:Telekesné Sz. Orsolya SK Igazgató/osztályvezető aláírása: Markóth Béla SK

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé P. Anita SK
Leadás dátuma: 2017.03.02 Ellenőrzés dátuma: 2017.03.02
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné SK
Leadás dátuma: 2017.03.02. Ellenőrzés dátuma: 2017.03.02
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr Petánszki Lajos SK
Leadás dátuma: 2017.03.02. Ellenőrzés dátuma: 2017.03.02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási
keretszerződés - 2017. április-december hónap - megkötésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen

Működő  Részvénytársaság  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási  szerződés

alapján. A költségvetési rendelet elfogadásáig, január-március hónapra szerződünk az elvégzendő

munkákra.  A  szerződés  kötés  DMJV  Közgyűlésének  800/2016.(XII.15.)   határozata  alapján

megtörtént.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  6/2017.(II.17.)  önkormányzati

rendelete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és

végrehajtásának szabályairól alapján 2017. április 1-től 2017. december 31-ig terjedő időtartamra

kötünk szerződést a szolgáltatóval.

A parkfenntartási és erdőfenntartási feladatokra fordítható összeg 2016. évhez képest növekedett.

2 kaszálással többet tervezünk, melyet csapadékos idő esetén rendelünk meg.

2017. január 1-től a partvédelmi feladatokat is a DVG Zrt látja el,  (csápos kutak működtetése,

vízminták vétele, talajvízszint mérés stb.) melyre 46 M Ft összegben szerződünk. 

Köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartására, pótlására a költségeket 2016 évhez képest 60%-

kal csökkentettük.

Illegális  hulladék  elszállítására,  valamint  az  út  és  járdaburkolatok  felületi  javítására,

karbantartására a keretösszeg a 2016.  évi  ténylegesen felhasznált  összeg figyelembevételével

kerültek meghatározásra.

A többi munkálatokra a  keretösszeg megközelítőleg a 2016. évi szinten maradt.

A feladatonkénti részletezés a szerződéstervezet mellékletében található.

Bizottsági vélemények:

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság A bizottság tagjai 2017.03.08-i ülésén megtárgyalta 4
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították.

A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság A bizottság tagjai 2017.03.08-i
ülésén megtárgyalta és 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatták.

A pénzügyi bizottság A bizottság tagjai 2017.03.07-i ülésén megtárgyalta és 6 igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.      

A gazdasági és területfejlesztési bizottság A bizottság tagjai 2017-03.08-i ülésén megtárgyalta
és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017.(III.16.) határozata

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
szerződés -2017. április-december hónap- megkötéséről

1.)   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  város  közigazgatási  területén  végzett

közfeladatok  2017.  április-december  hónapban  történő  ellátására  bruttó  770.427.905,-Ft

összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést köt.

2.)  A  szerződés  I.  (Erdőfenntartás,  erdészeti  munkák),  II  (Parkfenntartás,  városi  parkok

zöldterületek fenntartása), X. (köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása), XI. (Köztéri

játszóeszközök karbantartása),  XIII.  (Ünnepi zászlózás),  XIV.  (Út  és járdaburkolatok felületi

javítása,  karbantartása),  XV.  (Közúti  tartozékok  karbantartása),  XVI.  (Hidak  karbantartása

buszmegállók  üvegezése),  XXII.  Dr.  Molnár  László  emlékpark  fenntartási  munkái),  XXIV.

(Sportpályák  berendezéseinek  javítása,  pótlása)   sorokat  érintő  kötelezettségvállalásra

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és  annak

végrehajtásáról  szóló 2/2017. (II.17.) rendelet  5.  mellékletének 2. számú Városüzemeltetés

alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat során 56.499.533,- Ft többletfedezetet biztosít

az 5.b melléklet általános tartalék soráról történő átcsoportosítás útján.

3.) A szerződés XXV. (Védmű zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely üzemeltetés,

Duna-parti  játszótér  üzemeltetése),  XXVI.  (Partvédelmi  feladatok),  XVII.  (Közkifolyók

üzemeltetése),  XIX.  (Övárkok  tisztítása)  sorokat  érintő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló

2/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének a 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím

alatt szereplő dologi kiadások előirányzat során 25.728.389,- Ft többletfedezetet biztosít az 5.b

melléklet  folyamatban  lévő  kötelezettségek  vállalások  tartalék,  valamint  2.391.558,-  Ft

többletfedezetet a 5. melléklet 2 városüzemeltetés sorairól történő átcsoportosítás útján.

4.) A szerződés III (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán tartása, kézi út és

járdatisztítás),  V.  (Parkok  és  zöldterületek  tisztítása,  szemétszedés),  VI.  (erdőterületek  és

közutak  melletti  területek  tisztítása),  VII.  (Köztéri  hulladékgyűjtő  edények  karbantartása,

pótlása), VIII. (Egyéb köztisztasági feladatok, illegális hulladékok elszállítása), IX. (Úttisztítási

tevékenységek-autóbusz  megállók  takarítása),  XX.  (Utak  pormentesítése),  XXIII.  (Közúti

baleset utáni takarítás)  sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  2/2017.  (II.17.)

rendelet  5.  mellékletének  a  4.  számú  Környezet-egészségügy  alcím  alatt  szereplő  dologi



kiadások  előirányzat  során  3.205.544,-  Ft  többletfedezetet  biztosít  az  5.  melléklet  2

városüzemeltetés soráról történő átcsoportosítás útján.

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  DVG

Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  2017.  április-december

hónapra szóló szolgáltatási keretszerződést aláírja.

Felelős:  - a szerződés aláírásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Határidő: 2017. április 28.

Dunaújváros, 2017. március 16.

Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési

 bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k. Cserni Béla s.k.
     az ügyrendi, igazgatási a városüzemeltetési, környezetvédelmi
    és jogi bizottság elnöke       turisztikai bizottság elnöke


