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Javaslat

      A dunaújvárosi gyepmesteri telep karbantartási és javítási munkáinak
ellátásáról szóló szerződéstervezet véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Szükségessé vált  a  dunaújvárosi  gyepmesteri  telep felújításának folytatása,  mivel
jelenleg  több  olyan  karbantartási  és  javítási  feladat  van,  melyek  elvégzése  a
balesetveszély elkerülése és az épület állagmegóvása érdekében indokolt. A javítási
munkák elvégzésére árajánlat érkezett a DVG Zrt.-től.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.  (V.22)   önkormányzati  rendelete  VII.
Fejezet 40. § (4) bekezdése alapján:
„Nem kell az önkormányzatnak három árajánlatot bekérnie, ha az önkormányzat a
beszerzését 100%-os gazdasági társasága útján látja el.„

A munka fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016.
évi  költségvetésről  és  végrehajtásainak  szabályairól  szóló 3/2016  (II.19.)
önkormányzati rendelete 7.b mellékletben a „Városfejlesztés -és rendezés” cím alatt
5.  „Gyepmesteri  telep  felújítása  2.  ütem”  sorában  megjelölt  összeg,  valamint  a
fennmaradó költségeket a 10. „Margaréta Óvodánál 2 lépcső felújítása” előirányzat
sorról átcsoportosítással biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az 1. számú mellékletként csatolt árajánlatot és
a  2.  számú  mellékletként csatolt  vállalkozási  keretszerződést  támogatni
szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai
bizottság, a pénzügyi bizottság, ügyrendi igazgatási és jogi bizottság. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság:  5 igen szavazattal

elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

Pénzügyi Bizottság: 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

Ügyrendi, I  gazgatási     és   J  ogi     bizottság:  6 igen szavazattal  elfogadásra javasolja a

Közgyűlésnek

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



HATÁROZATI JAVASLAT

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

A dunaújvárosi gyepmesteri telep karbantartási és javítási munkáinak ellátásáról szóló
szerződéstervezet véleményezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 2.873.753-Ft
összegű árajánlatát a  Dunaújváros Tanya 1063. Gyepmesteri telep főépületének tető
felújítási munkáira  vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert, hogy 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

 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. december 23.

      - a szerződés aláírására: 2016. december 23.

2. A Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  felújítási  munkákhoz  szükséges
fedezetet  a 2016. évi  költségvetésről  és végrehajtásainak szabályairól  szóló 3/2016
(II.19.) önkormányzati rendelete 7.b mellékletben a „Városfejlesztés -és rendezés” cím
alatt 5. „Gyepmesteri telep felújítása 2. ütem” sorában megjelölt bruttó 2.000.000-, Ft
keretből,  valamint  a  fennmaradó  bruttó  873.753-,  Ft  költséget  a  10.  „Margaréta
Óvodánál 2 lépcső felújítása” előirányzat sorról átcsoportosítással biztosítja.

3. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 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 költségvetés módosításának előkészítésében való 
         közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

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

 Határidő:- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának 
       időpontja

             - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. 
        december 23.

      
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 


