
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.02.16.

Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános
Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás biztosítására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2017.02.14.
Pénzügyi bizottság                                                                  2017.02.14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A Magyar  út  49.  szám alatt  található  Iskolák  fűtését
biztosító kazán javítási munkáira a DVG Zrt. ajánlata bruttó 574.205,-Ft.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
E-mail címe: sebestyenne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-302
Iktatószám: 2727/2017

Előkészítő aláírása: Sebestyénné dr. Tóth Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2017.
Ellenőrzés dátuma: 2017.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és

Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Pentelei  Waldorf  Iskola  és  a Pentelei  Molnár  János Mentálhigiénés Általános Iskola  és
Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetését és karbantartását a DVG Zrt. végzi. A
társaság  tájékoztatta  az  előkészítő  osztályt  a  kazán  meghibásodásáról,  és  a  megbízási
szerződésben  foglaltak  szerint  megküldte  a  javítási  munka árajánlatát.  A szivattyú  és  a
tágulási tartályok cseréje bruttó 574.205,-Ft (a határozati javaslat melléklete).

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály javasolja a csere elvégzését, valamint a két
intézményt külön-külön kiszolgáló 2 db korszerű kondenzációs kazán cseréjét, 2 db mérőóra
beszerelésével (1. sz. melléklet).

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, valamint a gazdasági és területfejlesztési
bizottság. 

Bizottsági vélemények: 

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban
ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2017. (II.16.)  határozata 
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és

Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás biztosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-től (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) a Dunaújváros, Magyar út
49.  szám  alatt  található Pentelei  Waldorf Iskola  és  a  Pentelei  Molnár  János
Mentálhigiénés  Általános  Iskola  és  Szakképző  Iskola  fűtését  biztosító  kazán  javítási
munkáit  (szivattyú  és  tágulási  tartályok  cseréje)  jelen  határozat melléklete  szerinti
ajánlatnak megfelelően  452.130,-Ft+Áfa azaz  bruttó  574.205,-Ft-ért,  egyúttal
felhatalmazza a polgármester az ajánlattal egyező vállalkozási szerződés aláírására, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
számított 8 napon belül



- a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő
30 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a 2017.
évi  önkormányzati  költségvetése  ……………….előirányzata  terhére  574.205,-Ft  forrást
biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban rögzített
kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosításakor
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. február 16.

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

bizottság elnöke
                            

                                      


	Dunaújváros, 2017. február 16.

