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A napirendi  pont  rövid  tartalma: A gyepmesteri  telep  kenneljeinek  állapota  az  évek
során  rendkívül  leromlott.  Mind  az  állatok  mind  a  gyepmester  biztonsága  érdekében
szükségessé vált a felújítási munkák elvégzése. 

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

Iktatószám: 14718-3/2017
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Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
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Javaslat
a dunaújvárosi gyepmesteri telep kutya kenneljeinek felújítására, átalakítására

Tisztelt Közgyűlés!

A telep korszerűsítése az idei év első felében megkezdődött mely során az épület tetőszerkezete a

rendszeres beázás miatt felújításra került. 

A  telepen  elhelyezett  kóbor  kutyák  tartási  körülményeinek  javítása  érdekében  a  telep  13

kutyakenneljének korszerűsítése is időszerűvé vált. Az átalakítási és javítási munkák elvégzésére

árajánlatot kértünk a DVG Zrt.-től. Az árajánlatot az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

szóló 15/2015. (V.22)  önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (4) bekezdése alapján: „Nem kell

az önkormányzatnak három árajánlatot  bekérnie,  ha az önkormányzat  a beszerzését  100%-os

gazdasági társasága útján látja el.„

A gyepmesteri telep korszerűsítéshez szükséges bruttó 2.941.090,-Ft vállalkozási díjat Dunaújvá-

ros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályai-

ról szóló 6/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet 7.b. melléklet 2. „Városfejlesztés és rendezés” al-

cím alatt létrehozott „Gyepmesteri telep korszerűsítése” új soron biztosítja, a 7.b. melléklet „3. Víz-

gazdálkodás és vízkárelhárítás” „3. Magyar úton százlábú hídnál támfal felújítása” szakfeladat so-

ráról átcsoportosítás útján.

Az átcsoportosításra kerülendő összeg nem veszélyezteti a költségvetési sorhoz tartozó munkála-

tok elvégzését. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot és  a  2. számú mellékletként  csatolt vállalkozási

szerződést támogatni szíveskedjék.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 

Pénzügyi Bizottság  : 

Ügyrendi, I  gazgatási     és   J  ogi   B  izottság: 

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: 

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



                                                                 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2017. (VII.13.) határozata 

a dunaújvárosi gyepmesteri telep kutya kenneljeinek felújítására, átalakítására 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt.  bruttó 2.941.090,-Ft
összegű  árajánlatát  a  DMJV  Önkormányzat  gyepmesteri  telepén  a  kennelek
korszerűsítésére és felhatalmazza a polgármestert,  hogy a 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 vezetője
 

Határidő:  – a határozat közlésére: 2017. július 21.
       – a szerződés aláírására: 2017. július 28.

2.  A fedezetet  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet 7.b. melléklet 2. 
„Városfejlesztés és rendezés” alcím alatt létrehozott „Gyepmesteri telep korszerűsítése” új 
soron biztosítja,  a 7.b. melléklet „3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” „3. Magyar úton  
százlábú hídnál támfal felújítása” szakfeladat soráról átcsoportosítás útján.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
szereplő kötelezettségvállalást  a 2017.  évi  költségvetés soron következő módosításának
előkészítése  során  vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételével kapcsolatos teendőeket végezze el. 

Felelős: – a határozat végrehajtásáért
    a jegyző
   – a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

  – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

 Határidő: – a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
       – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. július 28.

      

Dunaújváros, 2017. július. 13.
            
              
                         Cserni Béla s.k.                                                 Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

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


