
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11. 16.

Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON Dél-dunántúli

Áramhálózati Zrt. részére

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

El  őkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11. 08.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11. 08..

A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
részére

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 27635/2017.
Ügyintéző neve: Farkas Róbert Ügyintéző telefonszáma: 25/544-180
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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 ülés

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON Dél-dunántúli

Áramhálózati Zrt. részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben a Dunaújváros gyalogát-

kelők megvilágítási kiemelésére a következő csomópontokon közvilágítással kapcsolatos

fejlesztéseket hajtott végre:

1. Dunaújváros, Dózsa György út erdei tornapálya gyalogátkelő megvilágítása 

2. Dunaújváros, Dózsa György út Főposta előtti gyalogátkelő megvilágítása

3. Dunaújváros, Dózsa György út „Kékduna” áruház (Dózsa György út 46/d) előtti gya-

logátkelő megvilágítása 

4. Dunaújváros, Dózsa György út – Semmelveis Ignác u. csomóponti gyalogátkelők

megvilágítása 

5. Dunaújváros, Vasmű út – Ady Endre u. csomóponti gyalogátkelők megvilágítása 

6. Dunaújváros, Vasmű út – Babits Mihály u. csomóponti gyalogátkelők megvilágítása 

7. Dunaújváros, Vasmű út – Kossuth Lajos u. csomóponti gyalogátkelők megvilágítása

8. Dunaújváros, Béke krt. SPAR előtti gyalogátkelő megvilágítása SCHREDER 

9. Dunaújváros, Építők útja – Görbe u. csomóponti gyalogátkelő megvilágítása 

10.Dunaújváros, Baracsi út – Nyárfa u. csomóponti gyalogátkelők megvilágítása 

11. Dunaújváros, Martinovics Ignác u. – Pajtás u. csomóponti gyalogátkelő megvilágítá-

sa 

12.Dunaújváros, Római krt. 41 előtti gyalogátkelő megvilágítása 

13.Dunaújváros, Római krt. 38 melletti gyalogátkelő megvilágítása 

14.Dunaújváros, Római krt. – Váci Mihály u. csomóponti gyalogátkelő megvilágítása 

15.Dunaújváros, Római krt. 25 előtti gyalogátkelő megvilágítása



A kivitelezésnél az engedélyezési eljárás során a költségek minimális szinten tartása miatt

az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel szóbeli megállapodást történt az elkészült fe-

jlesztés során telepített eszközök térítésmentes átadásáról. Ennek tükrében a kivitelezés

során  nem  kerültek  elhelyezésre  a  Dél-dunántúli  Áramhálózati  Zrt.  tulajdonában  lévő

közvilágítási hálózattól való leválasztáshoz szükséges eszközök.

Az átadást követően a szükséges karbantartás, hibaelhárítás, állagmegóvás a E-ON Dél-

dunántúli Áramhálózati Zrt. feladata lesz.

A szerződés tervezetet a 1.sz. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a

gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Bizottságok vélemények, szavazati arányok: 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság tagjai a javaslatot 5 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatták

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság a határozatot 7 igen  szavazattal támogatta

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A bizottság tagjai 4 igen szavazattal közgyűlési tár -

gyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017.(XI. 16.) határozata

Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadásáról az E-ON Dél-dunántúli

Áramhálózati Zrt. részére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy a  Dunaújváros
területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás kiépítés
során  telepített  eszközök  térítésmentesen  átadja  az  E-ON  Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. részére

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat mellékletét
képező Vállalkozási  Szerződést az  E-ON Dél-dunántúli  Áramhálózati Zrt.-vel  írja
alá.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: 2017. november 30. 

Dunaújváros, 2017. november 16.

         Cserni Béla       Hingyi László
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi a gazdasági és területfejlesztési
             turisztikai bizottság elnöke               bizottság elnöke

Tóth Kálmán
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

          elnöke


