
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.

Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról

El  őadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.09.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen  előterjesztés  az  MVM  Partner  Zrt.-vel  kötendő  keret-megállapodás  megkötésére tesz
javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály
Iktatószám: 24225/2017.
Ügyintéző neve: Farkas Róbert Ügyintéző telefonszáma: 25/544-180
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 ülés

Egyéb megjegyzések: 



J A V A S L A T

Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról

Tisztelt Közgyűlés!

Az MVM Partner Zrt. felajánlotta,  hogy szakértői közreműködést biztosítson Dunaújváros

város  releváns  stratégiáinak,  szakmai  koncepcióinak  megvalósításához,  különös

tekintettel az integrált településfejlesztési (ITS) és energia stratégiák, Smart City fejlesztési

és  egyéb  releváns  települési  koncepciók  célkitűzéseinek  mielőbbi  és  eredményes

realizálására.  Készségét fejezi ki egyúttal,  hogy a kiemelt kulturális, szociális, oktatási,

sport  és  egyéb  létesítmények  fejlesztési  projektjeinek  energetikai  megalapozását  is

elősegítse. Az MVM Partner Zrt.-vel megkötendő keret-megállapodást az 1. sz. melléklet

tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

A Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság véleménye:

A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság tagjai a javaslatot 4 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatták

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleménye:

A bizottság tagjai 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az

előterjesztést

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017.(IX.21.) határozata

az MVM Partner Zrt.-vel keret-megállapodás megkötéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MVM Partner Zrt.-vel keret-megállapodás
megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza:

1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja  az MVM Partner Zrt.-
vel  kötendő  a  határozat  mellékletét  képező  keret-megállapodásban
megfogalmazott feltételeket, nevesített jogokat és kötelezettségeket. 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1)
pontban feltüntetett keret-megállapodás aláírására. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: - a keret-megállapodás aláírására
2017. szeptember 29.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

      Dr. Tóth Kálmán s.k. Cserni Béla s.k.
       az Ügyrendi, igazgatási és jogi                a Városüzemeltetési, környezetvédelmi

bizottság elnöke                                 és turisztikai bizottság elnöke
              


