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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.04.21.

Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz
telepítésére

El  őadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
El  őkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott  : Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2017.04.19.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,        2017.04.19.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2017.04.19.
Pénzügyi Bizottság      2017.04.19.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Petőfi  ligeti  játszótér  a  belváros  legforgalmasabb
játszótere. Múlt évben elkezdtük a játszótér fejlesztésére irányuló munkálatokat a régi veszélyes
eszközök elbontásával, melyek helyére egyedi tervezésű homokozós mászóvárat telepítenénk. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 11553/2017

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz telepítésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Petőfi ligeti játszótér a belváros legforgalmasabb játszótere. Múlt évben elkezdtük a játszótér

fejlesztésére irányuló munkálatokat, mely során elbontottunk két darab 15 éves balesetveszélyes

mászóvárat.  Jelenleg  a  játszótér  területének  a  fele  üresen  áll.  A kevés  játékeszköz  miatt  a

játszótér  folyamatosan  túlzsúfolt.  A  régi  mászókák  helyére  egyedi  tervezésű  homokozós

mászóvárat és egy hozzá tartozó markoló játékeszközt telepítenénk.

A játékeszközök telepítési munkáinak elvégzésére árajánlat érkezett a DVG Zrt.-től. Az árajánlatot

az 1. számú melléklet tartalmazza.

A játékeszközök kihelyezésének anyag és munkadíja összesen bruttó 4.422.864,– Ft. 

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.„

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának

szabályairól szóló 6/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet 7.a. számú melléklet – „2. Városüzemel-

tetés” „2. Játszótéri eszközök cseréje” – szakfeladat során bruttó 1.961.664,- Ft fedezet biztosított,

a fennmaradó bruttó 2.461.200,-Ft összeget az 5. számú melléklet – 4.„Környezet és egészség-

ügy” 2. Dologi kiadás Galambirtás soráról átcsoportosítással biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot és a 2. számú mellékletként  csatolt vállalkozási

szerződést támogatni szíveskedjék. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke  a  Közgyűlésen  szóban

ismerteti a bizottság döntését.

Pénzügyi Bizottság   elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti a bizottság döntését.

Ügyrendi, I  gazgatási     és   J  ogi   B  izottság   elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti a bizottság dönté-

sét.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti a bizottság dön-

tését.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2017. (IV. 21.) határozata 

 a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz telepítésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt.  bruttó 4.422.864.-Ft
összegű árajánlatát  a Petőfi  ligeti  játszótér  területére két  új  játékeszköz telepítésére 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: 2017. május 5.
       – a szerződés aláírására: 2017. május 10.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  játékeszközök  telepítési  munkáihoz
szükséges fedezetet  a 2017.  évi  költségvetéséről  és végrehajtásának szabályairól  szóló
6/2017  (II.17.)  önkormányzati  rendelet  7.a.  számú  melléklet  „2.  Városüzemeltetés”  „2.
Játszótéri eszközök cseréje” – szakfeladat során bruttó 1.961.664,- Ft fedezet biztosított, a
fennmaradó  bruttó  2.461.200,-Ft  összeget  az  5.  számú  melléklet  –  4.„Környezet  és
egészségügy” 2. Dologi kiadás Galambirtás soráról átcsoportosítással biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
szereplő kötelezettségvállalást  a 2017.  évi  költségvetés soron következő módosításának
előkészítése  során  vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételével kapcsolatos teendőeket végezze el. 

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 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
       – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. május 9.

      
Dunaújváros, 2017. április 21.
            
              
                         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 


