Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.12.14.
Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosítására
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2017.12.06.
2017.12.05.

Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi Bizottság

2017.12.06.

A napirendi pont rövid tartalma: az előterjesztés Dunaújváros MJV
Közgyűlésének 490/2017. (VI.27.) határozata módosítására irányul, melyben a
dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújításának költségvetési fedezete kerül
módosításra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és

Iktatószám: 19368-83/2017.

Beruházási Osztály
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345
Rontó Mónika
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:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2017.______
2017._______

Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 490/2017. (VI.27) határozatával döntött a
szennyvíztisztító telep felújításáról, melynek fedezetét két részletben való biztosítására
vállalt kötelezettséget. Az egyik rész a 2017. évben megvalósuló beruházás fedezetét
jelentette, a másik rész pedig a 2018-ban megvalósuló beruházás fedezetének a
Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. évi költségvetésében való betervezésre irányult.

Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll a
beruházás 2018. évet terhelő összege, mely alapján a vonatkozó közgyűlési határozat
módosítása indokolt.

A beruházás becsült értékének fedezetéből a 2018. évben felmerülő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5/b mellékletének 25.3 Viziközmű felújítási
alap 2015. évi feladatsorról 18 050 000 Ft, az 5/2 melléklet 25.4. Viziközmű felújítási alap
2016. évi feladatsorról 20 410 000,- Ft, a 5/b melléklet 25.5 Viziközmű felújítási alap 2017.
évi feladatsorról 42 570 000,- Ft, a 7/b melléklet 3.2. Völgy sor felszíni csapadékvíz elvezetésének munkái feladatsorról 15 000 000,- Ft valamint a 7/b 3.1. Mikszáth K.u. támfal felújítása
feladatsorról 8 457 006 Ft a 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési
és Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladatsorra történő átcsoportosítással összesen 104.487.006,- Ft összegben biztosított.
A beruházás 2018. évben megvalósuló költségeinek biztosítása a fenti árcsoportosítással
biztosított úgy, hogy az a 2017. évi költségvetésből áthúzódó kiadásként terheli a 218. évi
költségvetést.

Az előterjesztést a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, a Pénzügyi bizottság, valamint a
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság tárgyalta.

Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi bizottság 2017.12.05-i ülésén a határozati javaslatot 5 igen szavazattal azzal a
kiegészítéssel támogatta, hogy a határozati javaslat tartalmazza az alábbiakat: „A közgyűlés
tájékoztatja a DSZSZ Kft. vezetőjét, hogy az 1. pontban szereplő szennyvíztisztító telep
felújítási munkálatai tárgyú felújítás finanszírozása során a Vagyonbérleti szerződés szerinti,
a bérleti díj bevételből elkülönítendő felújítási alapot a bevétel teljesítését megelőzően
megelőlegezi és felhasználja a tárgybani felújításhoz a következők szerint: 2015. év:
18.050.000 Ft, 2016. év: 20.410.000 Ft, 2017. év: 42.570.000 Ft összegben.”

A határozati javaslatot a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.06-i ülésén 6
igen szavazattal egyhangúlag, továbbá
a Városüzemeltetési, turisztikai és
környezetvédelmi bizottság 2017.12.06-i ülésén
6 igen szavazattal egyhangúlag
támogatta a pénzügyi bizottság általi kiegészítéssel.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017.(XII.14.) határozata
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 490/2017. (VI. 27) határozatának 3.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
A beruházás becsült értékének fedezetéből a 2018. évben felmerülő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5/b mellékletének
25.3 Viziközmű felújítási alap 2015. évi feladatsorról 18 050 000 Ft, az 5/2 melléklet
25.4. Viziközmű felújítási alap 2016. évi feladatsorról 20 410 000,- Ft, a 5/b melléklet
25.5 Viziközmű felújítási alap 2017. évi feladatsorról 42 570 000,- Ft, a 7/b melléklet
3.2. Völgy sor felszíni csapadékvíz elvezetésének munkái feladatsorról 15 000 000,Ft valamint a 7/b 3.1. Mikszáth K.u. támfal felújítása feladatsorról 8 457 006 Ft a 7/b
mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladatsorra
történő átcsoportosítással összesen 104.487.006,- Ft összegben biztosított.
2. Dunaújváros MJV Közgyűlése tájékoztatja a DSZSZ Kft. vezetőjét, hogy a 1. pontban
szereplő szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai tárgyú felújítás finanszírozása
során a vagyonbérleti szerződés szerinti, a bérleti díj bevételből elkülönítendő felújítási alapot a bevétel teljesülését megelőzően megelőlegezi és felhasználja a tárgybani
felújításhoz a következők 2015. év: 18.050.000 Ft, 2016. év: 20.410.000 Ft, 2017. év:
42.570.000 Ft összegben.
Felelős: - a határozat DSZSZ Kft. felé való továbbításért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalásból megelőlegezi a DSZSZ Kft.-nek a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló
6/2017. (II.17.) rendelet 5/b mellékletének 25.3 Viziközmű felújítási alap 2015. évi feladatsorról 18 050 000 Ft, az 5/2 melléklet 25.4. Viziközmű felújítási alap 2016. évi feladatsorról 20 410 000,- Ft, a 5/b melléklet 25.5 Viziközmű felújítási alap 2017. évi feladatsorról 42 570 000,- Ft, összesen 81.030.000,- Ft-ot.

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

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

5. Dunaújváros MJV Közgyűlésének 490/2017. (VI.27) határozata további pontjai
változatlanok maradnak.

Dunaújváros, 2017. december 14.

Hingyi László s.k.

Pintér Attila s.k.

a Gazdasági és Területfejlesztési

a Pénzügyi Bizottság

Bizottság elnöke

elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, turisztikai és
környezetvédelmi bizottság
elnöke

