
Sürgősségi indítvány 

Fedőlap 

 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.10.20.  

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-

december hónap) 3. számú módosítására 
 

Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály   vezetője 
Előkészítő: Telekesné Szerényi Orsolya ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi Bizottság, 2016. 10. 18. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, 2016. 10. 18. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság,  2016. 10. 18.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2016. 10. 18. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján 
látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben 
meghatározott  (XXIV) Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása előirányzat mértéke 
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 3. 
számú módosítását indokolja. A (XI) Köztéri játszóterek karbantartás előirányzatából 
2.500.000. Ft átcsoportosításával fedezzük a hiányt.  
 

A napirendi pont előkészítőinek adatai: 
 

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Ügyintéző neve: Tóth Andrea  
E-mail címe: tothandrea@pmh.dunanet.hu 
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya  
E-mail címe: telekesne@pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25/544-353 
Iktatószám: 27020/2016 
 

Előkészítő aláírása:  Telekesné Szerényi Orsolya 
 Tóth Andrea  
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 
Amennyiben van: - 
 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített 
 



A tárgyalás módja: Nyílt ülés 
 
Egyéb megjegyzések:  

 



Javaslat 

 

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-

december hónap) 3. számú módosítására 
 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
Tisztelt Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság! 
Tisztelt Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság! 
Tisztelt Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság! 
 
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő 
szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott  (XXIV.) Sportpályák 
berendezéseinek javítása, pótlása előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a 
feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 3. számú módosítását indokolja. 
 
 

A 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási 
keretszerződésben a (XXIV.) Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása feladatsoron 
8.000.000 Ft előirányzat szerepel, melyből 5.601.179,- Ft már felhasználásra került. A 
fennmaradó összeg előreláthatóan nem fedezi az év végéig ellátandó javítási és 
karbantartási munkákat. A (XI.) Köztéri játszóeszközök karbantartása sorról a 11.300.000,- 
Ft előirányzott összeg teljes mértékben nem kerül elköltésre, a hiányzó 2.500.000,- Ft 
összeget erről a sorról, átcsoportosítással kívánjuk pótolni. 
 

Az idei évben még három sportpálya felújítását és karbantartását kell a 2016. évi 
költségvetésből finanszírozni. A volt vidámpark területére telepített műfüves pályák és az 
Október 23. téri sportpálya javítását szeretnénk elvégezni. Lakossági panasz is érkezett 
már a pályák balesetveszélyes állapota miatt, mely mindenképpen indokolttá teszi a 
javítást.  

  

A fentiekre tekintettel a DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének XI. Köztéri 
játszóterek karbantartása 11.300.000,- Ft-ról 8.800.000,- Ft-ra, míg a XXIV. 
Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása keretösszeget 8.000.000,- Ft-ról 
10.500.000,- Ft-ra kérjük módosítani.  
 

A keretszerződés további sorait a módosítás nem érinti. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságokat az előterjesztés megtárgyalására és az 1. számú 
mellékletként csatolt szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosításának elfogadására.  
 

Dunaújváros, 2016. október 13.  
 

                                                               Tisztelettel:  

   Markóth Béla  

                                                                 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  

      vezetője  
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…../2016.(X.20.) határozata 
 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/  3. számú módosításáról 

 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által 
2016. március 23-án megkötött, a 2016. április-december hónapokra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 3. számú módosítását a XI. és a XXIV. soron szereplő előirányzatok módosítását 
jóváhagyja. 
 

2.) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a160/2016. (III.17.) közgyűlési 
határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben az I. A 
szerződés tárgya 1.) pontjának (XI.) Köztéri játszóeszközök karbantartása feladatsoron a 
11.300.000. Ft összegű előirányzatot módosítja 8.800.000. Ft-ra. 
 
 

3.) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat 
alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben a I. A szerződés tárgya 
1.) pontjának (XXIV.) Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása feladatsoron a 
8.000.000,- Ft összegű előirányzatot módosítja 10.500.000,- Ft-ra. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 
figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2016. április-
december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosításának 
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. november 14. 
 
 
 
Dunaújváros, 2016. október 20. 
 
 
 
        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                


