
FEDŐLAP
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.06.15.

Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére
(DVG Zrt. ajánlata)

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.06.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                   2017.06.07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére. A
DVG Zrt. ajánlata 280.500,-Ft+Áfa/hó.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 15115/2017.
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:
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 Javaslat 
 a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére

(DVG Zrt. ajánlata)

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG Zrt.  ajánlatot nyújtott be a Fáy A. utcai  műfüves futballpálya üzemeltetésére (1.
sz. melléklet). 

Az ingatlan-üzemeltetés kiterjed az alábbi feladatokra:

- Műfüves futballpálya nyitása-zárása naponta reggel és este 8 órakor;
-  Műfüves futballpálya kézi tisztítása (gereblyézés, szemét szedés) heti egy alkalommal;
-  Műfüves futballpálya gépi karbantartása (gépi tisztítás, lazítás) heti egy alkalommal;
- Műfüves futballpálya szerkezeti  elemeinek figyelemmel kísérése,  ellenőrzése heti egy
alkalommal, javaslat a szükséges javításokra.

Fenti feladatok ellátásának díja 280.500,-Ft+Áfa/hó.

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

Bizottságok véleménye:

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi  Bizottsága
véleményezte  a  Fáy  A.  utcai  műfüves  pálya  üzemeltetésére  (DVG  Zrt.  ajánlata)  című
előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  véleményezte  a
„Javaslat  a  Fáy  A.  utcai  műfüves  pálya  üzemeltetésére  (DVG  Zrt.  ajánlata)”  vonatkozó
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  a  „Javaslat  a  Fáy  A.  utcai  műfüves  pálya
üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata)”  című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
.../2017. (VI.15.) határozata

 a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetéséről
(DVG Zrt. ajánlata)

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-t  (2400  Dunaújváros,  Kenyérgyári  út  1.)  megbízza  az  önkormányzat
tulajdonát  képező,  dunaújvárosi  451/57  hrsz.  alatti,  Fáy  A.  utcai  műfüves  futballpálya
üzemeltetésével, 2017. július 1. napjától, 280.500,-Ft+áfa/hó vállalkozói díjért, jelen határozat
mellékletét  képező  határozatlan  időre  szóló  vállalkozási  szerződésben  foglalt  feladatok
ellátására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben megjelölt
időpontig, valamint jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására,
egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére.
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3.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában megjelölt
üzemeltetésre 280.500,-Ft+áfa/hó összeget biztosít vállalkozói díjként Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló
6/2017.(II.  17.)  költségvetésének  5.  melléklet  Vagyonkezelési  feladatok  alcím  dologi
kiadások  előirányzat  során  az  5.b.  melléklet  24.7.  Folyamatban  levő  kötelezettségek
tartaléka és az általános tartalék előirányzat sorokról történő átcsoportosítás útján.
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                    

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  -  a határozat  közlésére:  a határozat  előkészítő osztály részére való megküldést
követő 8 napon belül
-  a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

             
4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  1.
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. június 15.

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

                                                                                      

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

elnöke
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	Tisztelt Közgyűlés!

