
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló,  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola
épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás
biztosítására

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
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 536/2015. (IX.17.) határozatával döntött arról, hogy a DVG
Zrt. Megbízza a volt Bánki Donát Szakközépiskola kamerás őrzéséhez szükséges rendszer
kiépítéséhez  és  a  kamerás  rendszerrel  történő  őrzéssel.  A  DVG  Zrt.  megküldte  az
Önkormányzat részére a Vállalkozási szerződéstervezetet. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 10289/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László 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 

az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola épületének,
DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás

biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése az 536/2015. (IX.17.) határozatával döntött arról, hogy a
DVG Zrt. Megbízza a volt Bánki Donát Szakközépiskola kamerás őrzéséhez szükséges
rendszer kiépítéséhez és a kamerás rendszerrel történő őrzéssel.  (az előterjesztés 1.
számú melléklete: határozat)

A DVG Zrt. megküldte a kamerás őrzésre vonatkozó vállalkozási szerződéstervezetét az
Önkormányzat részére a Vállalkozási szerződéstervezetet.  (az előterjesztés 2. számú
melléklete: vállalkozási szerződéstervezet)

A fent jelzett határozat alapján a DVG Zrt. 2015. október 01-től élő erővel biztosítja a
vagyonvédelmi feladatokat. (az előterjesztés 3. számú melléklete)

A fent jelzett határozat biztosított forrást a digitális kamerarendszer kiépítésére, azonban
a 2017. évi költségvetés nem nyújt fedezetet a költségekre. Ennek okán szükséges a
2017. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása

Az előterjesztést  megtárgyalta  a gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  a pénzügyi
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága
véleményezte  az  önkormányzat  tulajdonában  álló,  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola
épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás
biztosítására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  a „Javaslat az önkormányzat tulajdonában
álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló
kamerás őrzésének kiépítésére, forrás biztosítására” című  előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot – azzal a kiegészítéssel, hogy a forrás az
intézményi  tartalékból  történő  átcsoportosítás  útján  kerüljön  meghatározásra  -
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi  Bizottsága véleményezte a
„Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló,  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola
épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás
biztosítására”  vonatkozó előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra:



Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2017. (IV. 21.) határozata 

az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola épületének,
DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás

biztosítására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban álló, volt
Bánki Donát Szakközépiskola épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás
őrzésének kiépítését tartalmazó, 536/2015. (IX.17.) határozatát megerősíti azzal, hogy a
DVG  Zrt.  vállalkozási  díja  bruttó  572.470,-  Ft,  melyet  a  2017.  évi  költségvetés  5.
melléklet Vagyongazdálkodási feladatok: dologi kiadások előirányzaton biztosít, az 5b.
Tartalékok  melléklet:  24.3.  intézményi  tartalékok  előirányzat  sornál  történő
átcsoportosítás útján. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DVG  Zrt.  között  2015.  december  16-án  létrejött
üzemeltetési  és őrzési  szerződésben foglalt  őrzési  tevékenység a jelen szerződéssel
megvalósuló digitális kamerarendszer üzemeltetésére is kiterjed és ezen kiegészítéssel
elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  vállalkozási  szerződésterveztet  és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért 
a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc
napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
jelzett  kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

      - a költségvetés tervezéséért:
             a jegyző
           - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                     a pénzügyi bizottság elnöke
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                   - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
 



     Határidő:    2017. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. április 21.

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

Tóth Kálmán s.k.
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke


