
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.VI.27

Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására

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 Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.VI.26.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.VI.26.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.VI.26.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.VI.26.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DVG Zrt szerződés állományának felülvizsgálata során számos elindított  feladat azt indokolja, hogy
jelenleg  ismert  folyamat  alapján  a  szerződések  teljesítési  határideje  módosuljon.  A fokozott  ütemű
teljesítésekre tekintettel indokolt a fizetési határidő rövidítése.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 19582/2017.

Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
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 DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

DVG  Zrt.  szerződés  állományának  felülvizsgálata  során  számos  elindított  feladat  azt

indokolja,  hogy  jelenleg  ismert  folyamat  alapján  a  szerződések  teljesítési  határideje

módosuljon.  A  fokozott  ütemű  teljesítésekre  tekintettel  indokolt  a  fizetési  határidő

rövidítése, valamit a szerződések határidejének módosítása.

Ennek megfelelően szerződések módosítását alábbi táblázat szerint alapján javaslom:





Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a

bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
………./2017.(VI.27.) határozata

a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros Megyei

Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság a

jelen  határozat  1.  számú  mellékletben  szereplő  vállalkozási  szerződések  teljesítési  és  fizetési

határidő módósításait jóváhagyja.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a DVG

Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  a  határozat  2.  számú

mellékletét képző megállapodást aláírja.

Felelős:  -  a szerződés aláírásáért: a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Határidő: - 2017. július 14.

Dunaújváros, 2017. június 27.

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










