
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat  Rácalmás  Város  Önkormányzata  elszámolásának  elfogadására  –
sebességcsökkentő sávelhúzás - Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Dr. Györe Andrea jegyző, Rácalmási Polgármesteri Hivatal 
   Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  265/2016.  (IV.21.)  határozatával  járult  hozzá  a  Hankook
gyártóüzemnél sávelhúzás munkálatainak végrehajtásához azzal,  hogy a költségek 50 %-átnak
viselését  vállalja  Rácalmás  Város  Önkormányzata  ügyintézésében.  Rácalmás  Város
Önkormányzata megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére az elszámolást, így ennek
elfogadását követően fizethető ki a költségek 50 %-a. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 4266/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

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:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – sebességcsökkentő

sávelhúzás - Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  265/2016.  (IV.21.)  határozatával  járult  hozzá  a  Hankook
gyártóüzemnél  sávelhúzás  munkálatainak  elvégzéséhez  azzal,  hogy  a  költségek  50  %-ának
viselését  vállalja  Rácalmás  Város  Önkormányzata  ügyintézésében.  Rácalmás  Város
Önkormányzata megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére az elszámolást, így ennek
elfogadását követően fizethető ki a költségek 50 %-a. (az előterjesztés 1. számú melléklete:
közgyűlési határozat és megállapodás)

Erre a célra Dunaújváros MJV Önkormányzata bruttó 6.394.710,- Ft keretösszeget különített el a
fent jelzett határozatával.
Rácalmás  Város  Önkormányzata  megküldte  az  elszámolást,  melyet  az  előkészítő  osztály  a
határozati javaslat mellékleteként csatolt. Rácalmás által korábban megküldött, 1/2017 sorszámú
számla bruttó  6.504.710,-  Ft  összeget  tartalmazott.  (a  számlát  az  előkészítő osztály korábban
visszaküldte)

Az előkészítő osztály megküldte a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály részére Rácalmás
Város által megküldött dokumentációt és a költségkimutatással kapcsolatosan a válasza szerint
(az  előterjesztés  2.  számú  melléklete)  nem  egyértelműen  megállapítható,  hogy  bizonyos
munkarészek a kerékpárút, vagy a sebességcsökkentő sávelhúzás végrehajtásának része.

Korábban  az  előkészítő  osztály  többször  felkérte  Rácalmás  Város  Önkormányzatát  azzal
kapcsolatosan,  hogy a sávelhúzás munkálatainak  költségeit  küldjék  meg,  azonban a válaszok
rendszerint arra utaltak, hogy ezt az előkészítő határozza meg, mely költségeket kívánja átvállalni.
(az előterjesztés 3. számú melléklete)

Az előterjesztés tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság és a pénzügyi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

   HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (VI.15.) határozata
Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – sebességcsökkentő

sávelhúzás - Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  Rácalmás  Város  Önkormányzata  által
megküldött, a határozat mellékletekén csatolt elszámolást, egyben kinyilvánítja, hogy a Hankook -
Dunaújváros  északi  iparterületen,  a  sebességcsökkentő  sávelhúzási  munkákkal  kapcsolatosan
megszületett  265/2017.  (IV.21.)  határozatának  megfelelően  bruttó  6.394.710,-  Ft-ot  megfizet  a
sebességcsökkentő  sávelhúzás  munkálatainak  végrehajtásával,  egyben  felkéri  a  polgármestert,
hogy Rácalmás Város Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Város Önkormányzata között 2016.
június 20-án kelt megállapodás 3. pontja szerint jelent határozatban jelzett költség kiegyenlítésével
kapcsolatos lépéseket tegye meg a határozathozataltól számított 15 napon belül.

Felelős: - a határozat közléséért 
   a polgármester



    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
             a vagyonkezelési osztály vezetője 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2017. június 15.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke


