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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.09.05.

Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. számú mó-
dosítására

El  őadó: Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs (Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető)

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.04.

A napirendi pont rövid tartalma:  A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződést kö-
tött  Dunaújváros MJV Önkormányzatával  a TOP és Modern Városok program feladatellátásaira
2016. augusztus 19-én, mely 2017. január 31-én módosításra került az ellátandó feladatok ponto-
sítása végett. Tekintettel arra, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. DMJV Önkormányzata nevében
és helyett folytatja tevékenységét, így a szerződésben foglalt feladatok pontosabb és szabályszerű
elvégzése végett indokolt a közfeladat ellátási szerződés II. számú módosítása. 

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

Iktatószám: 2344-5/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: 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: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.08.__ Ellenőrzés dátuma: 2017.08.__
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. számú módosításá-

ra

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződést kötött Dunaújváros MJV Önkormányza-
tával a TOP és Modern Városok program feladatellátásaira 2016. augusztus 19-én (1. számú mel-
léklet), mely 2017. január 31-én módosításra került (2. számú melléklet) az ellátandó feladatok
pontosítása végett. Tekintettel arra, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. DMJV Önkormányzata ne-
vében és helyett folytatja tevékenységét, így a szerződésben foglalt feladatok pontosabb és sza-
bályszerű elvégzése végett indokolt a közfeladat ellátási szerződés II. számú módosítása (3. szá-
mú melléklet). 
A közfeladat ellátási szerződés I. és II. számú módosítása egységes szerkezetbe foglalva jelen
előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képezi, melyben a módosításra kerülő részek dőlt
betűvel kerültek megjelölésre.   
A javaslatot az Ügyrendi Igazgatási és Jogi bizottság 2017. szeptember 4-i rendkívüli ülésén tár-
gyalja, a bizottsági véleményt a bizottsági elnök szóban ismerteti. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2017 (IX.5.) határozata
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellá-
tási szerződését e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pont fi-
gyelembevételével előkészített, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a TOP és a Modern Váro-
sok Program végrehajtására kötött közfeladat ellátási szerződés II. számú módosítását és
az egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alap-
ján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi
teljesítésről, a pályázati finanszírozás terhére.

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

Határidő: 2017. szeptember 15.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati források-
hoz tartozó pénzügyi műveleteket DMJV 2017. évi költségvetési rendeletében és módosítá-
saiban folyamatosan vegye figyelembe. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: folyamatos

Dunaújváros, 2017. szeptember 5 .

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi Igazgatási és Jogi

bizottság elnöke


