
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe
(Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 

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

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott: Gergő Edmond DVG. Zrt., operatív igazgató (email: dvgzrt@dvgzrt.hu)

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.06. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 07.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros  MJV  területén  a  Római  körúti  víztorony  környezetébe  ivókút  telepítése  vált
szükségessé.  Az előterjesztés az ivókút  vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére
irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 16671/2017.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Leadás dátuma: 2017.06.01 Ellenőrzés dátuma: 2017.06.01
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné h. Szekeres Réka sk.
Leadás dátuma: 2017.05.31 Ellenőrzés dátuma: 2017.05.31
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk. 
Leadás dátuma: 2017.05.31 Ellenőrzés dátuma: 2017.05.31
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe
(Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  területén  a  Római  körúti  víztorony  környezetébe  ivókút  telepítése  vált
szükségessé.  Az előterjesztés az ivókút  vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére
irányul.

Az ivókút vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezési díjára ajánlatot kértünk a DVG Zrt-től
(1.  számú  melléklet),  mely  szerint  a  fent  említett  feladat  tervezési  költséget  150.000Ft.-+ÁFA,
mindösszesen bruttó 190.500,- Ft.

Az  ivókút  tervezésének  fedezete  DMJV  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetésről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  6/2017.(II.17.)  rendelet  5.  melléklet,  3  Vízgazdálkodás  és  vízkárelhárítás,
dologi kiadások során fedezetet biztosít az 5/b. Mellékletének 25/8 Felhalmozási tartalékok, Nem
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról történő átcsoportosítással.

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

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017.(VI.15.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe
(Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezéséről 

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  elrendeli  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város  területén a Római  körúti  víztorony környezetébe (Hrsz.:451/76)  telepítendő
ivókút megvalósításának tervezését.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017.  évi  költségvetésről  és annak végrehajtásáról  szóló 6/2017.(II.17.)  rendelet  5.  melléklet,  3
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás, dologi kiadások során fedezetet biztosít az 5/b. Mellékletének
25/8 Felhalmozási tartalékok, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról
történő átcsoportosítással.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével  előkészített,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  területén  a  Római  körúti  víztorony környezetébe  (Hrsz.:451/76)  telepítendő
ivókút  megvalósításának  tervezésére irányuló  vállalkozási  szerződés  aláírására,  továbbá,  hogy
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos
pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály
  a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: 2017. augusztus. 31

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.

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

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2017. június. 15

 

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

 bizottság elnöke

     Tóth Kálmán s.k.                   Cserni Béla s.k.
az ügyrendi, igazgatási a városüzemeltetési, környezetvédelmi



és jogi bizottság elnöke          turisztikai bizottság elnöke


