
Fedőlap

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

Javaslat 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként átadott összeg

elszámolásának elfogadására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Halmai Nóra ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14.
pénzügyi bizottság 2017.11.14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a Modern Város Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló
projektek  lebonyolítása  érdekében  az  önkormányzat  közfeladat  ellátási  szerződést  kötött.  A
szerződésben  veszteség-ellentételezésként  meghatározott  keretösszeget  az  önkormányzat
átutalta a Vasmű út 41.Kft részére, aki a felhasznált összegről benyújtotta elszámolását.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 
28343/2017

Ügyintéző neve: Halmai Nóra s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

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: Dr. Molnár Attila
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2017.11.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként átadott összeg

elszámolásának elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 516/2016 (VIII.11.) határozata értelmében
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Város Program, valamint a
TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében közfeladat ellátási szerző-
dést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: Vasmű u.41. Kft). 
A szerződésben veszteség-ellentételezésként meghatározott keretösszeget a Közgyűlés a
2016-os évre 23 000 000,-Ft-ban határozta meg.

Jelen előterjesztés határozati  javaslata a Vasmű u. 41. Kft  részére, közfeladat ellátási
szerződés keretében ellátott  feladatok  ellentételezésére  átadott  összeg elszámolásáról
történő beszámoló elfogadására irányul. Az elszámolás jelen előterjesztés mellékletét ké-
pezi. 

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést
a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság 2017.11.14-i rendkívüli
ülésén tárgyalja, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017. (XI.16.) határozata
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként átadott összeg

elszámolásának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel
2016. szeptember 1-én megkötött, és 2017. szeptember 12-én módosított közfeladat ellá-
tási szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére átadott pénzösszegről tör-
ténő elszámolását.  

 Felelős:    - a határozat közléséért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:

 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 30.

Dunaújváros, 2017. november 16.

Hingyi László s. k.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke
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