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feltöltési munkáira
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JAVASLAT

Dunaújváros közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkáira

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete  VII.  Fejezet 37. § (2)  bekezdése
alapján tájékoztatjuk a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlését,  hogy a Dunaújváros
közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkáinak költsége az 500.000
Ft összeget meghaladja, de nem esik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. hatálya
alá.  Ezért a munkákra árajánlatokat kértünk be,  amiket az alábbi táblázatban vetettünk
össze. A táblázatokban szereplő összegek bruttó értékben vannak megadva.

Ennek alapján tájékoztatásul közöljük:

Dunaújváros közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkáira
bekért 3 árajánlatot: (1-2-3. számú melléklet)

A feladatra a fedezet biztosítását a 2017. évi költségvetés készítése során vegye figyelembe.

Az előterjesztést megtárgyalta: 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság: a javaslatot 4 igen szavazattal
egyhangúlag támogatták.
gazdasági és területfejlesztési bizottság: a határozatot 6 igen szavazattal hozta.
a  pénzügyi  bizottság:  a  határozati  javaslatról  6  igen  szavazattal  döntött  és  az  alábbi
határozatot hozta azzal a kiegészítéssel, hogy a munkát a Roxin Group Kft. végezze el.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyílvánították.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.



   HATÁROZATI JAVASLAT
                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
                                                        ….../2016.(XII.15.) határozata

Dunaújváros közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkáira

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza:

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros közigazgatási területén
a földfelszíni  patkánylyukak  feltöltési munkáinak  elvégzését a Roxin  Group  Kft.-től  

rendeli meg bruttó 5.334.000,-Ft összegben.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújváros 
közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkáinak elvégzésére 
5.334.000,-Ft-ot  hagy  jóvá,  mely  kötelezettségvállalás  fedezetét  a  2017.  évi

költségvetésben biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Roxin Group Kft.-val 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31. -ig szóló, a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős:- a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Határidő: 2016. december 30.

4.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy a 2.)  
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezése során

vegye figyelembe.

Felelős:- a határozat végrehajtásáért
                a jegyző
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

                       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                                   és turisztika bizottság elnöke
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