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A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság által javasolt változat 
 
 

 Határozati javaslat 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…..../2016. (XI.17.) határozata 

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt., mint az ingatlanok üzemeltetője által a dunaújvárosi 
Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatok 
körét, egyúttal kifejezetten nyilatkozik, hogy elismeri az Uniszol-Létesítménygazdálkodási 
Zrt., és DMJV Önkormányzata között az ingatlanok vonatkozásában létrejött üzemeltetési 
szerződés alapján, hogy az ingatlanok tulajdonosa kötelezettségei közé tartoznak a 
következő tevékenységek: 

 

1.1. Kézilabda csarnok tetőszigetelés munkái 
1.2. Jégcsarnok főmegszakító cseréje 
1.3. Kézilabda csarnok játékos bejáró aszfaltburkolat felújítási munkái: 
1.4. Stadion körüli bejárók és parkolók felújítása: 
1.5. Destarol jégfelújító gép felújítása 
1.6. Jégcsarnok előtti megsüllyedt útburkolat helyreállítása 
 
egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „Ajánlatkérő” 
megküldésével árajánlatot kérjen be az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. mellett a 
Thermocont Kft. -től és a DVG Zrt.-től fenti munkák vonatkozásában, továbbá 
felhatalmazza a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Társaság ajánlatának elfogadására, a 
Társaság által előkészített vállalkozási szerződés aláírására, az Ügyrendi, Igazgatási és 
Jogi Bizottság jóváhagyását követően. A munkálatok ajánlatnak megfelelő értékben és 
műszaki tartalommal való átvételére a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály köteles. A 
műszaki átadás leigazolását követően történik a munkálatok kifizetése. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításakor a 7. a. 
melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 1. Ingatlan beszerzés sora terhére bruttó 
18.205.355 forint keretösszegig vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős: -a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 



               a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
            a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
            a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
 
 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 

napon belül 
                 -az árajánlatok bekérésére: 2016. november 30. 
 
 
Dunaújváros, 2016. november 17. 

 

            Hingyi László s.k.                                        Tóth Kálmán s.k.         
a gazdasági és területfejlesztési                    az ügyrendi, igazgatási és jogi 
            bizottság elnöke                                            bizottság elnöke 

                                                                                         
 
            Pintér Attila s.k.                    Izsák Máté s.k. 
     a pénzügyi bizottság                                az oktatási, kulturális, ifjúsági 
                    elnöke                                               és sportbizottság elnöke 
 


