
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.11.16.

Javaslat a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer módosítására” vonatkozó
tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek biztosítására

 
El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Kindle-Vincze Márta ügyintéző
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.11.14.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11.14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14.

A napirendi pont rövid tartalma: A “Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszerének
módosítására” vonatkozó tervezési feladatok ellátása szükséges, melyet “in house” beszerzés keretében a
DVG  Zrt-vel  kívánunk  megvalósítani.  Az  előterjesztés  a  tervezési  program  elfogadására  és  az  ehhez
kapcsolódó fedezet biztosítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 28344/2017.
Ügyintéző neve: Kindle-Vincze Márta, Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129, 25/544-192
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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer módosítására”
vonatkozó tervezési program elfogadására, a kapcsolódó költségek biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmények:
Megegyezés  született  arról,  hogy  a  „Dunaújvárosi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum  távhő  ellátó
rendszer  módosítása”  megvalósítható úgy,  hogy az ISD DUNAFERR Zrt.  távhőrendszerét  egy
direkt  vezetékkel  összekapcsolják  az  Aquantis  élményfürdő  és  a  Fabó  Éva  sportuszoda
létesítményekkel.  Az  ISD  DUNAFERR  Zrt.  ún.  „csúszósín  hőjét”,  mint  kohászati  technológiai
hulladékhőt használnák fel a létesítmények hőigényének fedezésére. 
Ehhez  a  beruházáshoz  engedélyes  és  kiviteli  tervek  szükségesek  egy  tervezési  program
keretében. A tervezési programban szereplő feladatok elvégzését „in house” beszerzés útján a
DVG Zrt-vel valósítanánk meg. Az erre vonatkozó árajánlatot a DVG Zrt. 2017. november 7-én
megküldte.(1.sz.  melléklet)  A DVG Zrt-vel  kötendő vállalkozási  szerződés tervezet  a határozati
javaslat mellékletét képezi.

A  tárgyi  projekt  fedezetét  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2017.(II.17.)  rendelet  5/b/25.7  „Pályázati
tevékenység  önrész”  elnevezési  sorról 7.a.  melléklet  23  „Pályázati  és  egyéb  támogatással
megvalósuló  projektek  kiadásai”  alcím  alatt  „Élményfürdő  fűtési  meleg  víz  ellátás  tervezése
önrész” elnevezésű új sor létrehozásával átcsoportosítás útján biztosítja.

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság, és a Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság is
2017. november 14-én tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2017. (XI.16.) határozata

a  "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer módosítására” vonatkozó
tervezési program elfogadásáról, kapcsolódó költségek biztosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja és megrendeli  a
DVG Zrt-től  a  "Dunaújvárosi  fürdő-  és vízi  sport  centrum távhő ellátó rendszer  módosítására”
vonatkozó  tervezési  program  8.700.000,-  Ft  +  ÁFA összegű  tervezési  árajánlatát,  melyet  “in
house” beszerzés keretében valósít meg.

2.)  Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet
5/b/25.7 „Pályázati tevékenység önrész” elnevezési sorról  7.a. melléklet 23 „Pályázati és egyéb
támogatással megvalósuló projektek kiadásai” alcím alatt  „Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás
tervezése önrész” elnevezésű új sor létrehozásával biztosít fedezetet átcsoportosítás útján.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével  előkészített,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-vel  kötendő  a  jelen
határozat  1.  számú mellékletét  képező vállalkozási  szerződés  aláírására,  továbbá,  hogy  jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  szerződés
szerinti pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő     - a szerződés megkötésére:2017. november 24.
                                    - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának.

 Felelős:       - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Határidő:   2017. november 24.

Dunaújváros, 2017. november 16.

 
Cserni Béla s.k.    Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai

bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság
elnöke


