Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.
Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez
többletforrás biztosítására
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 igazgató/osztályvezető
Beéry Réka ügyintéző
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató
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: A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a
lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. Az őszi társasházi lomtalanításhoz többletforrás
biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám:1918-15/2017.
Osztály
Ügyintéző neve: Beéry Réka s.k.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-172
Ügyintéző aláírása:
Igazgató/osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
Javaslat a DUNANETT Nonprofit
többletforrás biztosítására

Kft.

által

végzett

lomtalanítási

tevékenységhez

Tisztelt Közgyűlés!
A DUNANETT Nonpofit Kft. végzi Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén az őszi
lomtalanítást. A társasházak elé kihelyezett konténerekben a lom fogalma (háztartási felszerelési
tárgy, bútor, könyv, ruhanemű) alá eső hulladékokat lehet elhelyezni. A lakosság lomnak nem
minősülő hulladékot is elhelyez a konténerekben, ezeknek az ártalmatlanítása plusz költséget
eredményez a DUNANETT Nonprofit Kft.-nek. (az előterjesztés 1. számú melléklete) A
költségeinek fedezésére vállalkozási szerződés (a határozati javaslat 1. számú melléklete) alapján
bruttó 7.910.000,-Ft-ot igényel Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
Az előterjesztést megtárgyalta:
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság rendes ülésén megtárgyalta és az
alábbi véleményt alkotta:” javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatták”
a gazdasági és területfejlesztési bizottság rendes ülésén megtárgyalta és az alábbi véleményt
alkotta: „5 igen szavazattal elfogadta”
a pénzügyi bizottság rendes ülésén megtárgyalta és az alábbi véleményt alkotta:”tárgyalásra
javasolja a Közgyűlésnek.”
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság rendes ülésén megtárgyalta és az alábbi véleményt
alkotta:”A bizottság tagjai 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az
előterjesztést”
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017.(IX.21.) határozata
Javaslat a DUNANETT Nonprofit
többletforrás biztosítására
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1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét képező
vállalkozási keretszerződést, bruttó 7.910.000,-Ft összegben megköti a DUNANETT
Nonprofit Kft.-vel.

2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros
közigazgatási területén végzett lomtalanítási feladatok ellátásához szükséges bruttó
7.910.000,-Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7/B. mellékletében 13. Sportcélok és
feladatok 2. Sportpályák felújítása elnevezésű sorról átcsoportosítással biztosítja az 5.
melléklet 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások soron.

3.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási keretszerződést
írja alá.

Felelős: - a szerződés aláírásáért:
polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2017. szeptember 29.
4.)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el, továbbá a
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye
figyelembe.
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
Dunaújváros, 2017. szeptember 21.
Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke
Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és jogi bizottság elnöke

turisztikai bizottság elnök

