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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.

Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására

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 
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.09. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09. 13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.09. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09. 13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Jelen  előterjesztés  a  dunaújvárosi  mentőállomás
sorompós kapujának kialakítására  tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám:.19482- 2 /2017.

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2017 . 09. 05.  Ellenőrzés dátuma: 2017. 09.05.
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Dudás Pálné s.k..
Leadás dátuma: 2017.09. 05. Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017.09.05 Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására

Tisztelt Közgyűlés !

Az  Országos  Mentőszolgálat  Dunaújvárosi  Mentőállomása  az  előterjesztés  1.  sz.
mellékleteként csatolt levélben kérte Polgármester úr segítségét a mentőállomás sorompós
kapujának kialakításához.
A levélből kiderül, hogy 2016. októberében a bejárati kapu  elszállításra került, rossz állapota
miatt a javítás nem volt megoldható.
A kapu hiánya miatt  civilek is beállnak a mentőállomás udvarára, ezzel veszélyeztetve a
mentés biztonságát.
A  helyzetet  megoldását  nagymértékben  javítaná  egy  távirányítós  sorompó,  melynek
kiépítéséhez önkormányzatunk segítsége volna szükséges.

A fenti feladatok tekintetében a DVG Zrt. 1.181.507.- Ft + Áfa (br.: 1.500.514.- Ft összegű
árajánlatot készített (2. számú melléklet).

Az ingatlan nem önkormányzati tulajdonú, ezért a kapu kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
is  szükséges,  pozitív  közgyűlési  döntés  esetén  a  szerződéskötést  megelőzően  a
hozzájárulás beszerzésre kerül.

Önkormányzatunk  idei költségvetése a felújításokra vonatkozó 7 b. mellékletében erre a
feladatra  nevesített  fedezetet  nem  tartalmaz,   azonban  a  szükséges  forrás  a  2017.  évi
költségvetési rendelet 7. a melléklet „ 2. Városüzemeltetés” alcím, „ 1. Közvilágítás fejlesztés
kivitelezés”  során rendelkezésre álló összegből  átcsoportosítással biztosítható. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság: 4  igen  szavazattal  az
előterjesztést elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Pénzügyi  Bizottság: 5  igen  szavazattal  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: 5 igen szavazattal az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság: 6  igen  szavazattal  az  előterjesztést  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  az  Országos
Mentőszolgálat  Dunaújvárosi  Mentőállomása  sorompós  kapujának  kialakítására
Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel,  (2400
Dunaújváros, Kenyérgyári  út  1.)  nettó  1.181.507.  -  Ft.  +  ÁFA  (bruttó:  1.500.  514.-  Ft)
összegben.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati  rendelete (továbbiakban:  rendelet) 7.  a melléklet  „ 2.
Városüzemeltetés” alcím,  „  1.  Közvilágítás  fejlesztés kivitelezés”  sorából  átcsoportosított
összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7/a. melléklet „ 11. Egészségügyi feladatok” alcím
alatt „Mentőállomás sorompós kapu kialakítása” elnevezésű új soron kerül rögzítésre. 
.   

 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
tulajdonosi  hozzájárulás  beszerzését  követően  a  határozat  1.  pontjaiban  szereplő   
feladat vonatkozásában 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:  - 2017.október 13.

4.) 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 teendőket 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. október 16.

                          

            
      
   Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

                         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 elnöke 


