
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok
ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  (2016.  április-december  hónap)  4.  számú
módosítására

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

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt.
(e-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu)

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.11.09.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.11.09.
pénzügyi bizottság 2016.11.08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2016.11.09.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el
közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási  keretszerződés  alapján.  A szerződésben  meghatározott
(III.) Hó és síkosság-mentesítés, (VIII.) Egyéb köztiszt. feladatok, illegális hulladékok begyűjtése, (XIV.)
Út  és  járdaburkolatok  felületi  javítása,  karbantartása,  valamint  (XVII.)  Közkifolyók  üzemeltetése,
feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes
ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya
E-mail címe: tel  e  kesne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-129
Iktatószám: 27220-6/2016

Előkészítő aláírása:   Telekesné Szerényi Orsolya s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása:   Markóth Béla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:      Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma:        2016.10.28.
Ellenőrzés dátuma:        2016.10.28.
Törvényességi észrevétel:      Nincs
Amennyiben van:       -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés: 
L. Dudás Pálné 2016. okt. 28.
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Javaslat

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

december hónap) 4. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási
keretszerződés alapján.  A szerződésben meghatározott  (III.)  Hó és síkosság-mentesítés,  (VIII.)  Egyéb
köztiszt.  feladatok,  illegális  hulladékok  begyűjtése,  (XIV.)  Út  és  járdaburkolatok  felületi  javítása,
karbantartása,  valamint (XVII.)  Közkifolyók  üzemeltetése, előirányzatok  mértéke  előreláthatólag  nem
elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja. 

160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben a  (III.)  hó
és síkosságmentesítés feladatsoron 17.053.000,- Ft előirányzat szerepel, mely összeg előreláthatólag nem fedezi a

december hónap végéig ellátandó feladatokat.  Az előirányzat emelésének indoka, hogy januári hónapban a többszöri
hóesés és hajnali lefagyások megszüntetésének érdekében fokozott munkavégzésre volt szükség, így a január-március

havi keretszerződésben ezt a tételt emelni kellett br. 14.000.000,- Ft-tal. Így az éves keretösszeg már nem fedezi teljes
egészében a fennmaradó 1,5 hónapot. Amennyiben nem lesz szükség beavatkozásra november 15. és december 31.

közötti  időszakban,  a  rendelkezésre  álló  keretösszeg  a  csökkentett  ügyeleti  és  készenléti  díjaira  akkor  sem  lesz
elegendő. 

A fentiekre  tekintettel  a  DVG Zrt.  szolgáltatási  keretszerződésének  III.  sorát  –  hó  és  síkosságmentesítés  –
25.000.000. Ft-tal szükséges megemelni.

A fedezetet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés 7/b mellékletének
„13. Sportcélok és feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „1. Fabó
Éva Sportuszoda fenékemelő  hidraulika  vezérlésének teljes  felújítása  és  lelátó  szigetelése,  bútorozása”
előirányzat sorról átcsoportosítással biztosítja.

A 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben a
(VIII.)  Egyéb  köztiszt.  feladatok,  illegális  hulladékok  begyűjtése  előirányzat  soron  27.000.000,-  Ft
szerepel. Ebből már 20.605.704,- Ft felhasználásra került. A fennmaradó összeg előreláthatólag nem fedezi
az év végéig ellátandó feladatokat. 
Évi  szokásos  lakossági  lomtalanítás  (konténerek  kihelyezése,  elszállítása)  mellett  az  őszi  falevelek
zsákolásáról,  összegyűjtéséről,  elszállításáról,  szelektív hulladékgyűjtő  szigetek mellé kihelyezett  illegális
hulladék  elszállításáról,  valamint  a  karácsonykor  és  szilveszterkor  kukák  mellé  lerakott  dobozok,  lomok
elszállításáról kell még gondoskodni az idei költségvetésből.
A lomtalanítás során a lakosok által a konténerekbe helyezett veszélyes hulladék (gumiabroncs, festékes
doboz, sitt, műszaki berendezés) elszállítása miatt 7,5 MFt, míg a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé
kirakott illegális hulladék miatt 2,5 MFt plusz fedezetre van szükség. 
A fentiekre  tekintettel  a  DVG  Zrt.  szolgáltatási  keretszerződésének  VIII.  sorát  –  Egyéb  köztiszt.
feladatok, illegális hulladékok begyűjtése  – 10.000.000. Ft-tal szükséges megemelni.
A fedezetet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés 7/a mellékletének „1.
Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „2. Szalki-
sziget fejlesztés” előirányzat sorról átcsoportosítással biztosítja.

A 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésében
az (XIV.) út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása feladatsoron 129.000.000 Ft előirányzat
szerepel, mely összeg előreláthatólag nem fedezi a 2016. év végéig ellátandó feladatokat.  Az előirányzat
emelését az elöregedett úthálózat folyamatos mértékű forgalmi terhelése, az elöregedett csatornahálózat
szélsőséges időjárási viszonyok miatti nagy terhelése, valamint a betervezett munkák elvégzése során előre
nem várt kivitelezési nehézségek, továbbá a pótmunkák és a képviselői kérések teljesítésének elvégzése
indokolja.  A  különböző  hatóságoktól  (rendőrség,  mentők,  katasztrófavédelem),  szolgáltatóktól
(tömegközlekedés), lakosságtól, valamint az önkormányzati képviselőktől megnövekedtek a bejelentések az
úthálózatot érintő hibákra, melyeket a téli időszak beállta előtt szükséges javítani. A csapadékos hónapok
beállta  miatt  több  balesetveszélyes  úthiba,  süllyedés,  gyűrődés,  kimosódás  keletkezett,  mellyel  nem
számoltunk. 



A fentiekre tekintettel a DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének XIV. sorát – út és járdaburkolatok
felületi javítása, karbantartása – szakmai indokok alapján 20.000.000 Ft-tal szükséges megemelni. 
A fedezetet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés 7/a mellékletének „1.
Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „2. Szalki-
sziget fejlesztés” előirányzat sorról átcsoportosítással biztosítja.

A 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben a
(XVII.)  Közkifolyók  üzemeltetése  előirányzat  soron  5.167.950,-  Ft  szerepel.  Ez  már  teljes  egészében
felhasználásra  került.  Az  üzemeltetéshez  további  1,6  mFt  szükséges.  Ennek  fedezete  a  Dunaújvárosi
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének 5 mellékletének 3. Vízgazdálkodás és
vízkárelhárítás soron már biztosított.
 A fentiekre tekintettel  a DVG Zrt.  szolgáltatási  keretszerződésének  (XVII.) – Közkifolyók üzemeltetése –
1.600.000 Ft-tal szükséges megemelni.

A keretszerződés további sorait a módosítás nem érinti.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási  keretszerződés (2016. április-december hónap) 4.  számú
szerződésmódosítás (1. sz. melléklet) megkötését támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési,  környezetvédelmi és turisztikai  bizottság,  a pénzügyi
bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság, az  előterjesztést  2016.11.09-ai  ülésén
tárgyalta, és 6 igen szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 2016.11.08-ai ülésén tárgyalta, és 5 igen szavazattal támogatta.

A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság, az  előterjesztést  2016.11.09-ai  ülésén  tárgyalta,  és  7  igen
szavazattal támogatta.

Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  az  előterjesztést  2016.11.09-ai  ülésén  tárgyalta,  és  6  igen
szavazattal támogatta.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016.(XI.17.) határozata

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/  4. 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  4.  számú  módosítását  a  III.-VIII.-XIV.-XVII.  soron  szereplő  előirányzatok
emelésével jóváhagyja.

2.)  Az  1.  pontban  szereplő  III.  (Hó  és  síkosság-mentesítés)  sort  érintő  kötelezettségvállalásra
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetésről  és  annak
végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi
kiadások  elnevezésű  előirányzat  során  25.000.000,-Ft  többlet  fedezetet  biztosít  a  7/b
mellékletének „13. Sportcélok és feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím
alatt szereplő „1. Fabó Éva Sportuszoda fenékemelő hidraulika vezérlésének teljes felújítása és
lelátó szigetelése, bútorozása” sorairól történő átcsoportosítás útján.

3.) Az 1. pontban szereplő VIII.  (Egyéb köztiszt.  feladatok, illegális hulladékok begyűjtése) sort
érintő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú
„Városüzemeltetés”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat során 10.000.000,-Ft többlet fedezetet
biztosít  a  7/a  mellékletének  „1.  Városfejlesztés  és-  rendezés  /  Városüzemeltetés  és
Városfejlesztési  Osztály”  alcím  alatt  szereplő  „2.  Szalki-sziget  fejlesztés”  szakfeladat  sorról
átcsoportosítás útján.

4.)  Az 1. pontban szereplő XIV. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) sort érintő
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről
és  annak  végrehajtásáról  szóló  3/2016.(II.19.)  rendelet  5.  mellékletének  2.  számú
„Városüzemeltetés”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat során 20.000.000,-Ft többlet fedezetet
biztosít  a  7/a  mellékletének  „1.  Városfejlesztés  és-  rendezés  /  Városüzemeltetés  és
Városfejlesztési  Osztály”  alcím  alatt  szereplő  „2.  Szalki-sziget  fejlesztés”  szakfeladat  sorról
átcsoportosítás útján.

5.) Az 1. pontban szereplő XVII.  (Közkifolyók üzemeltetése) sort  érintő 1.600.000,- Ft összegű
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről
és  annak  végrehajtásáról  szóló  3/2016.(II.19.)  rendelet  5  mellékletének  3.  Vízgazdálkodás  és
vízkárelhárítás soron már biztosított.

6.)  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  4.  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 vezetője
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2016. december 10.



6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a  2.  -  5.  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. november 17.

       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          


