
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű
felújítására

Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a 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 2016.09.14.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.09.14.
pénzügyi bizottság 2016.09.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2016.09.14.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság         2016.09.13.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV temetőjében található 1956 október 23-i emlékmű
rossz állapota indokolttá teszi mind az emlékmű, mind környezetének azonnali rekonstrukcióját. 

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: 24847/2016

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:        2016.09.09.
Ellenőrzés dátuma:        2016.09.09.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés: 
2016.09.09. Dudás Pálné: „L”
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JAVASLAT

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  temetőjében  található  1956.  október  23-i  emlékmű
felújítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV temetőjében található  1956 október 23-i  emlékmű rossz állapota indokolttá
teszi mind az emlékmű, mind környezetének azonnali rekonstrukcióját. 

Az  emlékmű környezete  elhanyagolt  gazos,  rendezetlen,  nehezen megközelíthető.  Az  emlékmű
márványkövén a felíratok nehezen olvashatóak, a kopjafa korhadt állapotú. 
Az emlékmű és környezetének rekonstrukciója indokolt, hogy az 1956. október 23-i forradalommal
kapcsolatos megemlékezésekre rendezett környezetben kerülhessen sor. 

Az  emlékmű  rekonstrukciós  munkálataira  indikatív  ajánlatot  kértünk  a  DVG  Zrt-től  (1.  számú
melléklet),  mely  szerint  a  kopjafa  melletti  terület  felújítási  munkáinak  költsége  2.932.335,-  Ft.
További  költségként  merül  fel  a  területen  elhelyezkedő  sírok  exhumálásának  költsége,  mely  a
Kegyelet Bt. tájékoztatása alapján 557.471,-Ft+Áfa.
Az exhumálási feladatok elvégzésének pontos költségmeghatározása az idő rövidségére tekintettel
nem  volt  megoldható  a  Kegyelet  Bt.  részéről,  így  ezen  feladat  ellátására  irányuló  vállalkozási
szerződés elfogadására irányuló javaslatot későbbi időpontban terjesztjük bizottsági tárgyalásra.

A rekonstrukció,  valamint  az  exhumálási  feladatok  fedezete  DMJV   Önkormányzata  2016.  évi
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5/b. Mellékletének kopjafa és
környezete felújítása elnevezésű tartalék soron 17.087.000,- Ft összegben rendelkezésre áll. 

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  az  oktatási,
kulturális,  ifjúsági  és  sport  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a gazdasági  és  területfejlesztési
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalja. 

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést a  pénzügyi bizottság  2016.09.13-i ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag, az
ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2016.09.14-i  ülésén 4 igen szavazattal  egyhangúlag, a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság 2016.09.14-i  ülésén  4  igen
szavazattal egyhangúlag, a gazdasági és területfejlesztési bizottság a 2016.09.14-i ülésén 5 igen
szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  szeptember  13-ai  ülése  elmaradt,  így  az
előterjesztést  a  közgyűlési  előterjesztések  postázása  után  tárgyalja,  ezért  a  bizottság
véleményének ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016.(IX.22.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű

felújításáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  jóváhagyja  a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város köztemető területén található 1956-os emlékmű rekonstrukciós és exhumálási
munkálatait.



2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5/b mellékletének
25.  Felhalmozási  tartalékok/Felhalmozási  céltartalék/25.8.  Kopjafa  és  környezete  felújítása
elnevezésű  előirányzat  során  17.087.000,-Ft  többlet  fedezetet  biztosít  a  5.  mellékletben  2.
Városüzemeltetés/3. dologi kiadások előirányzat sorára történő átcsoportosítás útján. 

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel az  1956 október 23-i
emlékmű környezetének rekonstrukciójára irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos
pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály
  a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: 2016. szeptember 30.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

       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

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport

bizottság elnöke


