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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés
megrendelésére

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.03.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03.13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Javaslat  a Nonprofit  Szolgáltatóház  üzemeltetéséhez
szükséges eszközbeszerzés megrendelésére a DVG Zrt.-től, 543.600,-Ft+Áfa összegben.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 2871/2017
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása:
Igazgató/osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés megrendelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az  önkormányzat  tulajdonát  képező  2400  Dunaújváros,  Római  krt.  36.  szám  alatt  található
Nonprofit  Szolgáltatóház üzemeltetését a DVG Zrt.  látja el  DMJV Közgyűlése  162/2016.(III.17.)
határozata alapján (1. sz. melléklet).

A civil  tevékenység  megfelelő  szintű  ellátáshoz  az  előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerinti
munkák megrendelése szükséges. A DVG Zrt. megküldte árajánlatát ( 543.600.-Ft+Áfa) a munka
elvégzésére (a határozati javaslat melléklete).

Az anyagot tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

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

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2017.(III.16.) határozata 

a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés megrendelésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2400 Dunaújváros, Római krt.
36.  szám alatti  Nonprofit  Szolgáltatóház üzemeltetésének megfelelő  szintű  ellátása érdekében
megrendeli jelen határozati javaslat mellékletétében meghatározott munkát 543.600,-Ft+Áfa, azaz
bruttó 690.372,-Ft-ért a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári
út 1.).

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt a határozati
javaslat  mellékletében  meghatározott  tárgyi  eszközök  analitikus  nyilvántartásba  vételére  és  a
beruházás aktiválására.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által
előkészített,  az 1.  pontban meghatározott  munka elvégzésére vonatozó vállalkozási  szerződés
megkötésére  (műszaki  dokumentációk  csatolásával),  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
véleményének  kikérését  követően  azzal,  hogy  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
teljesítés  igazolását  követően  fizeti  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a
vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 7.a mellékletének 14.
Vagyongazdálkodási feladatok Nonprofit Szolgáltatóház eszközbeszerzés elnevezésű előirányzat
során bruttó 554.971,-Ft és a 7. b. mellékletének 14. Vagyongazdálkodási feladatok Nonprofit
Szolgáltatóház ablakcsere  elnevezésű előirányzat  során bruttó 135.401,-  Ft  többlet  fedezetet
biztosít  az  5.b.  melléklet  folyamatban  lévő  kötelezettségevállalások  tartaléka  soráról  történő
átcsoportosítás útján.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat



alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a a
vállalkozási  szerződésben  megjelölt  időpontig,  egyúttal  felkéri  a  polgármestert  jelen  határozat
közlésére.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a Vagyonkezelési Osztály vezetője

a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
napon belül
       - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
30 napon belül
     

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 4. pontjában
foglalt  kötelezettségvállalást  a 2017.  évi  költségvetés soron következő módosítása során vegye
figyelembe.

Felelős:- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. március 16. 

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

                   Tóth Kálmán 
      az ügyrendi, igazgatási és 

   jogi bizottság elnöke


