
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11.16.

Javaslat az I. sz. Rendelőintézet  6. szintjén lévő váróterem festési munkálataira

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 osztályvezető
Kindle-Vincze Márta ügyintéző
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Dr. Mészáros Lajos kórházigazgató
Mádai Balázs  DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.11.07.
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: 
A  dunaújvárosi  I.sz  Rendelőintézet  tetőfelülete  folyamatosan  beázik.  A  tető  szigetelését  DMJV
Közgyűlésének  291/2017.  (IV.21.)  határozata  alapján  a  DVG  Zrt.  elvégezte.  Utólagosan  a  váróterem
mennyezetének  és  oldalfalainak  festése  szükséges.  Az  előterjesztés  az  utómunkálatok  költségeinek
biztosítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 12271-12/2017.
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 I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési munkálataira

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmények:

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlésének  291/2017.  (IV.21.)  határozata (1.sz.  melléklet)
alapján elkészült az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelése, melyet a DVG Zrt. végzett el.
A tetőszigetelést  követően sor  került  a  fogorvosi  rendelők  tisztasági  festésére  is,  mivel  DMJV
Önkormányzata  és  az  ellátást  végző  fogorvosok  között  fennálló  feladat-ellátási  szerződés  18.
pontjában rögzítettek alapján a rendelő felújítási kötelezettsége az önkormányzatot terheli.
Utólag szükségessé vált a váróterem mennnyezetének és oldalfalának festése is.
Árajánlatot kértünk a DVG Zrt-től,  a kapott  árajánlat  a festési  munkálatokra bruttó 494.426,-Ft.
(2.sz. melléklet)
A festésre  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak
végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet 7/b melléklet 5.2 Víziközmű rekonstrukciós feladatai
2017 soráról az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, 3. dologi kiadások sorára átcsoportosítás
útján bruttó 494.426,- Ft fedezetet biztosít. 

A DVG Zrt. -vel kötendő festésre vonatkozó vállalkozási szerződés tervezet a határozat mellékletét
képezi.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 2017.  november 7-én tárgyalta és 4 igen szavazattal  a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  2017.  november  8-án  7  igen  szavazattal  az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. november 8-ai ülésén 4 igen szavazattal, míg a
Városüzemeltetési,  Turisztikai  és  Környezetvédelmi  Bizottság pedig  5  igen  szavazattal
egyhangúlag támogatta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította az előterjesztést.

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 I. sz. Rendelőintézet 6. szinten lévő váróterem festési munkáiról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a Dunaújvárosi
Vasmű  út  10.  szám  alatti  I.sz.  Rendelőintézet  épülete  6.  szintjén  lévő  fogászati  váróterem
mennyezetének és oldalfalának festési munkálatait a DVG Zrt-től.

2.)  Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet
7/b melléklet 5.2 Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2017 soráról az 5. melléklet 11. Egészségügyi
feladatok, 3. dologi kiadások sorára átcsoportosítás útján bruttó 494.426,- Ft fedezetet biztosít.

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.

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.  pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2. 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. november 16.
 

Cserni Béla s.k.    Hingyi László s.k.
a városüzemeltetési,

környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

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

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


