
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.12.01.

Javaslat a 687/2015. (XI.19.), közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a volt II.
számú orvosi rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összeg vonatkozásában 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit Vagyonkezelési osztályvezető 
Serfőző Anikó ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                                          2016.12.01.
pénzügyi bizottság                                                                                                    2016.12.01.

A napirendi pont rövid tartalma:  DMJV Közgyűlése a 687/2015. (XI.19.)  határozattal vállalta,
hogy  a  volt  II.  számú  orvosi  rendelő  teljes  tulajdonjogának  megszerzése  esetén,  elkülönít
50.000.000.-Ft-ot az ingatlan bontására. Az adásvételi  szerződés aláírása, valamint az ingatlan
birtokba  adása  november  09-én  megtörtént.  Szükséges  az  elhatárolt  összeg  átminősítése,
tekintettel  arra,  hogy  az  épületen  takarítási-  állagmegóvási,  munkálatokat  kell  elvégezni,
gondoskodni kell az épület lezárásáról.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó
E-mail címe: serfozo@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544/263
Iktatószám: 26739/2016

Előkészítő aláírása: Serfőző Anikó
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit   

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016.11.
Ellenőrzés dátuma: 2016.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Javaslat 



a 687/2015. (XI.19.), közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a volt II. számú orvosi
rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összeg vonatkozásában 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése a 687/2015. (XI.19.) határozattal ajánlatot tett a K-Klinika Kft. részére, a volt II.
számú  orvosi  rendelő  teljes  tulajdonjogának  megszerzése,  valamint  vállalta,  hogy  az  ingatlan
megvásárlásának  megvalósulása  esetén,  elkülönít  50.000.000.-Ft-ot  az  ingatlan  bontására  (1.
melléklet) 

A határozat  1.  pontja  (vételár)  már  módosításra került  a 752/2015.  (XII.17.)  közgyűlési  döntés
értelmében (2. melléklet)

Az adásvételi szerződés aláírása, valamint az ingatlan birtokba adása november 09-én megtörtént
(3. melléklet)

Szükséges  az  elhatárolt  összeg  átminősítése,  tekintettel  arra,  hogy  az  épületen  takarítási-
állagmegóvási, munkálatokat kell elvégezni, gondoskodni kell az épület lezárásáról.

Az elhatárolt összeg a 2017. évi költségvetés tervezésekor számításba került.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  gazdasági  és  területfejlesztési,  valamint  a  pénzügyi  bizottság.  A
bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Határozati javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…............../2016. (XII.01.) határozata

a 687/2015. (XI.19.), közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a volt II. számú orvosi
rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összeg vonatkozásában 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  687/2015.  (XI.19.)  közgyűlési  határozat  2.
pontját, a volt II. számú orvosi rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összegre vonatkozó
rendelkezéseit a következőképpen módosítja:

„2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  vállalja,  hogy  az  1.  pontban  foglalt  ajánlat
elfogadása esetén elkülönít 50.000.000.-Ft, azaz Ötvenmillió forint összeget a DVG Zrt. részére,
az  ingatlan  takarításával,  állagmegóvásával,  lezárásával  és  egyéb  feladatok  ellátásával
kapcsolatos munkálatokra, valamint 15.000.000.-,  azaz Tizenötmillió forint  összeget  az ingatlan
őrzésére”

Felelős: a határozat végrehajtásért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:         a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, a fenti



takarítási,  állagmegóvási,  egyéb  munkálatok  elvégzésére  vonatkozó  szerződéstervezet

elkészítésére,  egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződések  aláírására  az  Ügyrendi,

igazgatási és jogi bizottság állásfoglalása kikérését követően.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban szereplő

tételeket  a  2017.  évi  költségvetés  tervezésekor  a  rögzített  felosztás  szerint  vegye  figyelembe,

egyúttal utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős:
a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

                        a polgármester 
                       a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                      a költségvetés tervezésért: 
                      a jegyző 
                       a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                        a Költségvetési Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:         a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2016. december 01.

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