
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat a Vasmű út 10. szám alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet  épületének
felújítására

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:                     Mádai Balázs DVG Zrt. elnök vezérigazgató 

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi  és turisztikai bizottság 2016. 12. 07.
pénzügyi bizottság 2016. 12. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 12. 07.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma:  Jelen  előterjesztés  a   Vasmű  út  10.  szám  alatti
dunaújvárosi orvosi ügyelet  épületének felújítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba
E-mail címe: szedresi@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-163
Iktatószám: 28825/2016
 
Előkészítő aláírása:                        Szedresi Csaba sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                   Markóth Béla sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                   Dr.  Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma:   2016. 11. 24.
Ellenőrzés dátuma:   2016. 11. 24.
Törvényességi észrevétel:   Nincs   
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:   

A kiadás a 2017. évi költségvetés tervezése során is kezelést igényel. 
Dudás Pálné sk. – 2016. november 24.



JAVASLAT

a Vasmű út 10. szám alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet  épületének felújítására

Tisztelt Közgyűlés !

Az önkormányzat alapellátási feladata – mások mellett – az orvosi ügyelet működtetésének
biztosítása.
A dunaújvárosi ügyelet a Vasmű út 10. szám alatti épületben  található, melynek állapota sok
tekintetben nem megfelelő, ezért felújításra szorul.

Az  elöregedett  elektromos vezetéket  több  helyen  cserélni  kell,  a  nyílászárók  nem hőhíd
mentesek,  nincs  akadálymentesített  vizesblokk,  a  burkolatok  sok  helyen  fellazultak,  a
falfelületek elkoszolódtak, a pihenőhelyiség nem megfelelően tölti be funkcióját, stb.

A felújítás során illemhely helyiségek kerülnek kialakításra, megújul a pihenő helyiség, a váró
helyiség, a vizsgáló helyiség. 
Nem csak építészeti, hanem épületgépészeti felújításokra is sor kerül. 

A fenti feladatok tekintetében a DVG Zrt. mindösszesen 5.625.642.- Ft + Áfa (br.: 7.144.565.-
Ft összegű árajánlatot készített (1. számú melléklet).
(Az előterjesztéshez terjedelmi okokból a tételes költségvetéseket (35 oldal) nem, csupán a
főösszesítőt csatoljuk. A tételes költségvetés a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon
rendelkezésre áll.)

Az  épület  nem  önkormányzati  tulajdonú,  ezért  a  felújításhoz  tulajdonosi  hozzájárulás  is
szükséges, pozitív közgyűlési döntés esetén a szerződéskötést megelőzően a hozzájárulás
beszerzésre kerül.

Önkormányzatunk  idei költségvetése a felújításokra vonatkozó 7 b. mellékletében erre a
feladatra  nevesített  fedezetet  nem  tartalmaz,   azonban  a  szükséges  forrás  a  2016.  évi
költségvetési  rendelet  5.  melléklet  „Egészségügyi  feladatok”,  „dologi  kiadások”  során
rendelkezésre álló összegből   átcsoportosítással biztosítható. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság: 4  igen  szavazattal  az
előterjesztést elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Pénzügyi  Bizottság: 6  igen  szavazattal  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: 6 igen szavazattal az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság: 6  igen  szavazattal  az  előterjesztést  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja. 



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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Vasmű út 10. szám alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet  épületének felújítására

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy  a Vasmű út 10. szám  
alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet  épületének felújítására Vállalkozási  szerződést kíván 
kötni  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  -vel,   (2400 Dunaújváros,  Kenyérgyári  
út 1.) nettó 5.625.642. -Ft. + ÁFA (bruttó: 7.144.565.- Ft) összegben.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:  rendelet)  5.  
mellékletében szereplő „ Egészségügyi kiadások” cím alatti , „dologi kiadások  ”  
sorából  átcsoportosított  összeg  biztosítja,  mely  összeg  a  rendelet  7/b.  melléklet  
„Városfejlesztés és rendezés” cím alatt „Vasmű út 10. - orvosi ügyelet felújítása” új soron 
kerül rögzítésre. 

.   

 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
tulajdonosi  hozzájárulás  beszerzését  követően  a  határozat  1.  pontjaiban  szereplő   
feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG  
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel  írja alá.

    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

                   a jogi, szervezési és intézményfenntartási osztály vezetője

Határidő:  - 2016. december 30.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  
kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos  teendőket  végezze  el  és  
a 2017.  évre  áthúzódó  költségvetési  kiadás  előirányzatot  a  2016.  évi  költségvetés  
soron következő módosítása alkalmával  a rendelet  5.  b melléklet  2017.  évi  tartalék  
előirányzat elnevezéssel vezesse át.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :
       a jegyző

                      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
       a városüzemeltetési és beruházásii osztály vezetője

                       - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



Határidő:  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  2016. december 30.
                             - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

            
      
   Dunaújváros, 2016. december 15.

                         Cserni Béla s.k.                                                     Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

                  

                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 








