
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 05. 18.

Javaslat Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u.
13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.05. 09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05. 10.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.05. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.05. 10.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz
u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére tesz javaslatot. meglévő kiviteli tervek
szerint.

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

Iktatószám: 13361/2017.

Ügyintéző neve: Farkas Róbert Ügyintéző telefonszáma: 25/544-180
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 ülés

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

Javaslat Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő zebra és a
Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évben közvilágítással kapcso-
latos fejlesztéseket tervez. Első részben a Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő
zebra és a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezését hajtja verge. A
fejlesztésekhez tartozó kiviteli tervdokumentációk rendelkezésre állnak.

A kivitelezés végrehajtására  a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a  DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t kéri fel. A megküldött ajánlat (1.sz. melléklet) alapján a
felsorolt helyszínek kivitelezését  3.888.232,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 4.938.055,- Ft vállalko-
zási díjért végzi el.

A szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának  a  2017.  évi  költségvetéséről  és végrehajtásának  szabályairól  szóló
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 

a) 7.a. melléklet 2. bekezdés „Városüzemeltetés” 1. sor „Közvilágítás fejlesztés
kivitelezés” során bruttó 1.923.554,-Ft összeg fedezeteként

b) 5.b. melléklet „Nem nevesített Városüzemeltetési és Városfejlesztési tartalék”
során bruttó 3.014.501,-Ft összeg fedezeteként

A szerződés tervezetet a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igaz-
gatási és jogi bizottság.

Bizottságok vélemények, szavazati arányok: 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: a javaslatot 5 igen szava-
zattal egyhangúlag támogatták

Pénzügyi Bizottság: a határozati javaslatról 5 igen szavazattal döntött

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: a határozatot 6 igen szavazattal hozta

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A bizottság tagjai 6 igen szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017.(V. 18.) határozata

Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u. 13-15
mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros Papírgyári
úton  a  vásár  tér  előtti  új  kiépítendő  zebra  és  a  Tavasz  u.  13-15  mögötti  parkoló
megvilágításának kivitelezésére - a meglévő tervek alapján - Vállalkozási Szerződést kíván
kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.),
bruttó  4.938.055,  - Ft,  azaz  bruttó  négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-ötvenöt  forint
összeg felhasználásával.

2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét: 

a) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2017.  évi  költségvetéséről
és végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelete  7.a.
melléklet  2.  bekezdés  „Városüzemeltetés”  1.  sor  „Közvilágítás  fejlesztés
kivitelezés” terhére bruttó 1.923.554,-Ft öszzeg erejéig biztosítja,

b) a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi  költségvetéséről
és végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelete  5.b.
melléklet  „Nem  nevesített  Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési  tartalék”  sor
terhére 3.014.501,-Ft öszzeg erejéig biztosítja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen 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 osztályvezetője

Határidő: 2017. május 31. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen határozatban
foglalt  kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  költségvetési  rendelet  módosításakor  vegye
figyelembe. 

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

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. május 18.

                      Pintér Attila s.k.    Dr. Tóth Kálmán s.k.
          a pénzügyi bizottság elnöke                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

                          elnöke

      Cserni Béla s.k. Hingyi László s.k.
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi          a gazdasági és területfejlesztési
             turisztikai bizottság elnöke              bizottság elnöke


