
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. október 20.

Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási javaslatának
és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az elfogadására

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

Előkészítő:                Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívottak: Lángi Gábor DSZSZ Kft. 2401 Dunaújváros, Pf: 542

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.10.18.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.10.18.
városüzemeltetési és környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.10.18
pénzügyi bizottság                 2016.10.18.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató
Kft. 2016. évi felújítási igényeit mutatja be br.27.499.035.- Ft forrás felhasználásával és javaslatot
tesz a teljes körű lebonyolítási szerződés elfogadására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Somfai Tamás
E-mail címe: somfai@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 544-111
Iktatószám: 27135/2016.

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

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:      Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:                                               2016.10...... 
Ellenőrzés dátuma:                                          2016.10......
Törvényességi észrevétel:                               Nincs/Van
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:       egyszerű/minősített 

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



J A V A S L A T

Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási javaslatának
és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató
Kft.  2012.  június  07-én  aláírta  a  Szennyvíztisztító  Telepre  vonatkozó  Bérleti  –  Üzemeltetési
Szerződését.

Az  Üzemeltetési  szerződés  3.1  pontja  szerint  az  Üzemeltető  Vagyonbérleti  díjat  fizetésére
kötelezett az Önkormányzat felé.
A Vagyonbérleti díj egyik eleme az „ Amortizációs díj „.

Az  Üzemeltetési  szerződés  3.3.2.  pontja  értelmében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  Vagyonbérleti  Díjból  képződő  „Amortizációs  Díj  teljes  összegét  befizeti  a
Víziközmű  Felújítási  Alapba  és  a  Felek  annak  teljes összegét  a Szennyvíztisztító  Telep
felújítására, illetve azzal kapcsolatos új beruházásra, beszerzésre fordítják”. 

Az  Üzemeltetési  szerződés  3.3.2.  b)  pontja  a  következőkről  rendelkezik:  „Ezt  követően  az
Önkormányzat, mint megrendelő, az Üzemeltetőt bízza meg azzal, hogy őt a tényleges felújítási
munkák,  illetve  új  beruházások  (beszerzések)  végrehajtása  során  képviselje  és  a  nevében
eljárjon, továbbá, hogy a teljesítést felügyelje.”

A  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.  2016.  október  12.-én  elkészítette  a
Szennyvíztisztító Telep 2016. évi felújítási javaslatát. (Határozati javaslat 1. melléklet) 

Ezek alapján a felújítási javaslat műszaki tartalma a következő:

- Sodorvonali vezeték geofizikai bemérése.
- Bemérés után a cső végének feltárása.
- A csővezeték kamerás vizsgálata
- A csővezeték tisztítása 65 fm. szakaszon
-A csővezeték meghosszabbításának felmérési munkái.

A  városi  szennyvíztisztító  telep  2016.  évi  felújítási  javaslatának  elfogadásához,  valamint  az
előterjesztés  mellékleteként  csatolt  Teljes  körű  lebonyolítási  szerződés  tervezet  aláírásához
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyó döntése szükséges.

A  városi  szennyvíztisztító  telep  2016.  évi  felújítási  javaslatában  szereplő  munkák
megvalósításához a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2016. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelt  5.b mellékletében a
„Felhalmozási  céltartalék”  cím  alatt  szereplő 25.3  „viziközmű  felújítási  alap  korábbi  évekről
áthúzódó).” sorának 15.087 eFf  összege,  valamint  a 25.2  „viziközmű felújítási  alap 2013évi)”
sorából a ténylegesen befizetett 12.412 eFt Ft összeg szolgál, mely átcsoportosításra kerül a 7a.
melléklet „ Szennyvíztisztító telep -sodorvonali vezeték felújítása” elnevezésű új sorába.



Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2016. évi felújítási javaslatot elfogadni, valamint a Teljes körű
lebonyolítási szerződés tervezetet aláírásra javasolni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Városüzemeltetés,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság.

( Bizottságok véleménye) 

Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság:  A  bizottság  véleményét  a  bizottság  elnöke  a
Közgyűlésen szóban ismerteti.

Városüzemeltetés, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság:  A bizottság véleményét a bizottság
elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

Pénzügyi Bizottság: A bizottság véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A bizottság véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlésen
szóban ismerteti.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT

Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási javaslatának
és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az elfogadására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. mellékletét képező a
Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Kft.  által  a  városi  szennyvíztisztító  telepre  vonatkozóan
összeállított 2016. évi felújítási javaslatát, melyre bruttó 27.499.035. Ft összeget biztosít.    

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.-vel  az  1.)  pontban  elfogadott  felújítási
javaslatban szereplő  munkák végrehajtására  vonatkozó,  a  határozat  2.  mellékletét  képező
Teljes körű lebonyolítási szerződést írja alá.

Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester                    
                          - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:               
                            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                                                   
       Határidő:   - a szerződés megkötésére: 2016. november 03.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1.) pontban szereplő bruttó
27.499.035.-  Ft összeget,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  2016.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelt
(továbbiakban:  rendelet)  5.b  mellékletében  a „Felhalmozási  céltartalék”  cím  alatt  szereplő
25.3 „viziközmű felújítási alap korábbi évekről áthúzódó)”  sorának 15.087.000.- Ft összege,
valamint a 25.2  „viziközmű felújítási alap 2013 évi)” sorából a ténylegesen megfizetett összeg
arányában 12.412.035.-Ft összeget átcsoportosítással biztosítja. Az átcsoportosított összeg a
rendelet 7a. melléklet „ Szennyvíztisztító telep -sodorvonali vezeték felujítása” elnevezésű új
sorába kerül rögzítésre.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt
kötelezettségvállalást, a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása alkalmával vegye
figyelembe.

    

Felelős:       -a  határozat végrehajtásáért :
    a jegyző
    -a költségvetés módosításának előkészítésében való                 

            közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért:
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 



 Határidő:    - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának 
   időpontja

               -  kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016.november 15.
              

                            
Dunaújváros, 2016.október 20.

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

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


	HATÁROZATI JAVASLAT

