
Fedőlap

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

Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére 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  Modern  Városok  Program  keretén  belül  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt
végrehajtásához 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:26739–5/2017
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 az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó
tervezési program elfogadására, a kapcsolódó költségek biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmények:
A Modern Városok Program keretében „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló terveinek vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele
programjához  szükséges  költségvetési  források  biztosítása”  című  projekt  tárgyában  a
Miniszterelnökség  Gazdálkodásért  és  Személyügyekért  Felelős  Helyettes  Államtitkára
GF/SZKF/547/8/2017. számú támogatói okiratot adott ki. (1.sz. mellékelt)

A tervezési programban szerepelnek az alábbiak:
- a meglévő csápos kutak felújítása
- Venyimi út – Papírgyár új ivóvíz összekötő, körösítő vezeték megépítése
- a DUNAFERR Stadion – Papírgyár ivóvíz vezeték rekonstrukciója

Ezen tervezési programban szereplő feladatok elvégzését „in house” beszerzés keretében a DVG
Zrt-vel valósítanánk meg. Az erre vonatkozó árajánlatot a DVG Zrt. 2017. november 7-én küldte
meg. (2.sz. melléklet)
Továbbá a tervezési  programmal kapcsolatban felmerülő hatósági  eljárási  díjak és engedélyek
beszerzésének fedezésére is szükség van egy 1.000.000,- Ft-os keretösszegre. 
A DVG Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés tervezet a határozat mellékletét képezi.

Ezen  projekt  megvalósításához  szükséges  fedezet,  azaz  100%-os  előleg  (668.503.672,-Ft)
rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat főszámláján. 

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

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó tervezési program
elfogadásáról, a kapcsolódó költségek biztosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja és megrendeli  a
DVG Zrt-től az  MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó tervezési
program 62.250.000,-  Ft  + ÁFA összegű tervezési  árajánlatát,  valamint  a kapcsolódó hatósági
eljárási díjakra és engedélyek beszerzésére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget, 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
7.a.  melléklet  23.22.  „MVP  A városi  víziközmű  hálózat  fejlesztése” előirányzat  sora  biztosít
fedezetet. 

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


