
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.

Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült többletköltségek
rendezésére

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

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.12. 05.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12. 06.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.12. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült
többletköltségek rendezésére vonatkozó pénzügyi fedezet nem teljesül, ezért jelen előterjesztés
szerint szükséges az erre vonatkozó megállapodás módosítása. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 29756/2017.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika sk.
Leadás dátuma: 2017.11.29. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11.29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017.11.29. Ellenőrzés dátuma: 2017.11.29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017.11.29. Ellenőrzés dátuma: 2017.11.29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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JAVASLAT
Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült többletköltségek

rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A  Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  2016.  május  31-én  együttműködési
megállapodást  kötött  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  a  város  további
fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodással összefüggő feladatokat
és azok végrehajtását az 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat nevesíti.

A határozat több pontja tervek, megalapozó tanulmányok, ill. vizsgálatok kidolgozását igényelte
igen rövid határidő és megfelelő szakmai felügyelet mellett.
Ahhoz, hogy a feladatok határidőben elvégzésre kerüljenek DMJV Önkormányzata a DVG Zrt.-t
vonta be az előterjesztés mellékletét képező munkaanyagok elkészítésébe, (1.sz. Melléklet, 2.sz.
melléklet) mely feladatokat a DVG Zrt. maradéktalanul ellátta.
A fent leírt előzményekre tekintettel szükséges az elvégzett feladatok díjának rendezése.

Jelen  előterjesztés  a  DVG  Zrt.  által  elvégzett  feladatok  utólagos  pénzügyi  rendezésére  tesz
javaslatot  bruttó  9.986.000,-Ft.  összegben,  a  határozat  mellékletét  képező  megállapodásban
foglaltak szerint.

A  felmerült  többletköltségek  rendezésére  vonatkozó  pénzügyi  fedezet  nem  teljesül,  ezért
szükséges az erre vonatkozó megállapodás módosítása. 

Az előterjesztést a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.12.06-i,  a
pénzügyi bizottság 2017.12.05-i, a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.06-i, valamint
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2017.12.06-i ülésén tárgyalta.

Bizottsági vélemények: 

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
és  6  igen szavazattal,  a  pénzügyi  bizottság  5  igen szavazattal,  a gazdasági  és
területfejlesztési  bizottság  6  igen szavazattal,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette azt. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./ 2017. (XII. 14.) határozata

Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült többletköltségek
rendezésére

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  város  önkormányzata  a  765/2016.  (XII.01.)  határozatának  1.
pontjában  kinyilvánította,  hogy  a  Modern  Városok  Program előkészítési  feladatainak  utólagos
pénzügyi rendezésére megállapodást kíván kötni a DVG Zrt.-vel. A megállapodás mellékleteként
megfogalmazott,  feladatokat  teljesítettnek  és  elfogadottnak  tekinti,  7.862.993.-Ft+ÁFA  (bruttó
9.986.000.-Ft.) azaz bruttó kilencmillió-kilencszáznyolcvan-hatezer forint összegben.
A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése a 765/2016.(XII.01.) határozatának 2. pontját a
következők szerint módosítja:
Az  1.  pontban  rögzített  kötelezettségvállalás  teljesítésére  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
2017.  évi  költségvetésének  5/b  melléklet  25.7  pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész
(szabadon felhasználható keret és közbeszerzési feladat) során biztosít fedezetet.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező módosító megállapodást a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá.
    
   Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:

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

                  
 Határidő: 2017. december 22.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a 2017. évi  költségvetési rendelet  soron következő módosításánál vegye
figyelembe.

    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
       a jegyző
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                  
 Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

            
Dunaújváros, 2017. december 14.

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

                  

                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 
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