
Kiosztásra 37. napirendi ponthoz 
„A” változat 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

.../2016. (IX.22.)  határozata  
a Csigadombi Waldorf Óvoda területén található támfal bontásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai 
Alapítvány az általa bérelt, a Csigadombi Waldorf Óvodának otthont adó, és az önkormányzat 
tulajdonát képező dunaújvárosi 231/1 hrsz. alatt felvett, természetben Dunaújváros, Garibaldi u. 1. 
szám alatt található ingatlan udvarán található balesetveszélyes támfalat elbontassa a DVG Zrt.-vel 
560.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 711.200,-Ft keretösszegen belüli vállalkozási díjért, egyúttal úgy 
határoz, hogy a bontási munka díja a bérleti díj összegébe beszámítható. A Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét és 
ezt követően számítható be a munkára fordított összeg a bérleti díjba. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés módosítását aláírja, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 
  
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
               
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való   megküldést  követő 8 
napon belül 
                a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
   
 
 
„B” változat 
 

 A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság javaslata szerint 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

.../2016. (IX.22.)  határozata  
a Csigadombi Waldorf Óvoda területén található támfal bontásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai 
Alapítvány az általa bérelt, a Csigadombi Waldorf Óvodának otthont adó, és az önkormányzat 
tulajdonát képező dunaújvárosi 231/1 hrsz. alatt felvett, természetben Dunaújváros, Garibaldi u. 1. 
szám alatt található ingatlan udvarán található balesetveszélyes támfalat a DVG Zrt. 560.000,-Ft+Áfa, 
azaz bruttó 711.200,-Ft keretösszegen belüli vállalkozási díjért elbontsa. A Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által 
előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó vállalkozási szerződés 
megkötésére - melyet az előkészítő osztály kiegészít a támogatási cél megvalósítását szolgáló 
rendelkezésekkel - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően a 
műszaki dokumentációk csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 



vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a határozat 1. pontjában foglaltak szerinti vállalkozási szerződésben megjelölt 
időpontig, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 
 
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt munkák 
végrehajtására 711.200,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete. Intézményi tartalék előirányzat 
terhére. 
  
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést követő 8 
napon belül 
                a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
               
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 4. pontjában 

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:- a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  
 Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
 
Dunaújváros, 2016. szeptember 22. 
 
                   Pintér Attila s.k.                                                    Hingyi László s.k. 
             a pénzügyi bizottság                           a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                       elnöke                                                                        elnöke                                            
                                                                                              
                                                                                     
 
                Tóth Kálmán s.k                                                           Izsák Máté s.k. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport                     
                      elnöke                                                                     bizottság elnöke   


