Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.09.21.
Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos

biztosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.09.12.
2017.09.13.
2017.09.13.
2017.09.13.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Modern Városok Program keretén belül zajlik a Radari Sporttelep fejlesztése (Dunaújváros, Sport út Hrsz.
365/9) ahova a földgáz bekötésre került. Az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel csatlakozási szerződést
írtunk alá 2017.06.21-én. A csatlakozási díj megfizetése megtörtént, a fedezet utólagos átcsoportosításra,
valamint a gyepmesteri telep villanyszámláira a tervezett előirányzat 150.000,- forinttal történő emelésére
tesz javaslatot jelen előterjesztés.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya
Ügyintéző aláírása: Telekesné Szerényi Orsolya SK

Iktatószám: 23015/2017.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Osztályvezető aláírása: Markóth Béla SK

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika SK
Leadás dátuma: 2017.09.07.
Ellenőrzés dátuma: 2017.09.07.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka SK
Leadás dátuma: 2017.09.07.
Ellenőrzés dátuma: 2017.09.07.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Patánszki Lajos SK
Leadás dátuma: 2017.09.07
Ellenőrzés dátuma: 2017.09.07.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!
A Modern Városok Program keretén belül zajlik a Radari Sporttelep fejlesztése, melynek során a
Dunaújváros, Sport út 365/9 Hrsz-ú ingatlanra a földgáz bekötésre került. Az E-ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt-vel csatlakozási szerződést írtunk alá 2017.06.21-én. A csatlakozási díj 256.540 Ft,
melynek kifizetése megtörtént, így a további munkálatok a tervezett ütemben tudtak haladni. A
csatlakozási díj fedezetét az 5. melléklet 2. Városüzemeltetés/dologi kiadások sorról
átcsoportosítással biztosítja.
A gyepmesteri telepen június hónapban villanyóra leolvasás történt. A szolgáltató kiszámlázott
153.997 Ft elmaradt díjat, és a havi átalányt 2017. júliustól 6.921 forintról megemelte 18.999
forintra. 2017. évre osztályunk 200.000 Ft-ot tervezett, mely nem fedezi az éves villanyszámla
költségét, ezért szükséges a költségvetési sor emelése. A fedezetet az 5. melléklet 5. Víziközmű
szolgáltatás/ dologi kiadások sorról átcsoportosítással biztosítja. Az átcsoportosításra kerülendő
összeg nem veszélyezteti a költségvetési sorhoz tartozó munkálatok elvégzését.
Az előterjesztést a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.09.13-i, a
pénzügyi bizottság 2017.09.12-i, a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.13-i, valamint a
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2017.09.13-i ülésén tárgyalja.
Bizottsági vélemények:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánította az előterjesztést.
A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság: 4 igen szavazattal egyhangúlag
támogatta.
A pénzügyi bizottság: 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság: 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

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

Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos biztosításáról

1)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros, Sport út

365/9 Hrsz-ú ingatlanra (Radari sporttelep) a földgáz bekötését, és a csatlakozási díj megfizetését,
valamint a gyepmesteri telep villamos energia ellátására a költségvetési sor megemelését utólag
jóváhagyja.

2)

Az 1. pontban szereplő Radari sporttelep csatlakozási díjának fedezetét a Dunaújváros

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló
6/2017.(II.17.) rendelet az 5. melléklet 2. Városüzemeltetés/dologi kiadások sorról 256.540 Ft az 5.
melléklet 23. Modern Városok Program/ dologi kiadások sorra átcsoportosítás útján biztosítja.

3)

Az 1. pontban szereplő Gyepmesteri telep villamos energia ellátására 150.000 Ft-tal történő

emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről
és

annak

végrehajtásáról

szóló

6/2017.(II.17.)

rendelet

5.

mellékletének

5.

számú

„Víziközmű”/dologi kiadások sorról a 4.a melléklet „Általános hatósági feladatok” sorra
átcsoportosítás útján biztosítja.

4)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt

kötelezettségvállalást a 2. - 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: a költségvetési és pénzügyi osztály
vezetője

Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
turisztikai bizottság elnöke

