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Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház
két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére és

helyreállítására

Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Előkészítő: Szedresi Csaba ügyintéző
Meghívott  : Gombos István  önkormányzati képviselő, alpolgármester

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2018. 01. 23.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,        2018. 01. 23.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2018. 01. 23.
Pénzügyi Bizottság      2018. 01. 23.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Gombos  István  önkormányzati  képviselő  úr,
alpolgármester képviselői indítványt nyújtott be a  Gagarin tér 15-17. számú társasház két
lépcsőháza  közötti  átjáró  balesetveszélyes  állapotának  megszüntetésére,  ill.  az  átjáró
helyreállítására.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály

Iktatószám:  1399-2 /2018.

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma:2018. 01.16. Ellenőrzés dátuma:2018. 01.16.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma:2018. 01. 16. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01.16.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. 01. 17. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01.17.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház két

lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére és
helyreállítására

Tisztelt Közgyűlés!

Gombos  István   önkormányzati  képviselő  úr,  alpolgármester  a  Közgyűlés  és  Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) rendelet (a továbbiakban:

SZMSZ) 20. § (1) bekezdésében rögzített jogával élve képviselői indítványt nyújtott be.

A képviselői indítvány az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az  indítvány  a Gagarin  tér  15-17.  számú  társasház  két  lépcsőháza  közötti  átjáró

balesetveszélyes állapotának megszüntetésére, illetve helyreállítására irányul.

Az átjáró homlokzatáról az elmúlt év decemberében több műkőelem leomlott, mely omlás

2018. január 03-án folytatódott élet és balesetveszélyessé teve az átjárót, így a probléma

megoldása sürgős intézkedést igényel.

Az  omlás  megszüntetése  ugyan  a  társasház  feladata  lenne,  de  képviselő  úr  azt

indítványozza,  hogy a DVG Zrt.  bevonásával  önkormányzati  forrásból  történjen meg a

homlokzat helyreállítása.

A DVG Zrt. az elvégzendő munkák tekintetében bruttó  4.781.273.-Ft  összeget jelölt meg.

(2. számú melléklet)

A helyreállítási  munkák  fedezete  DMJV  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésről  és

annak végrehajtásáról szóló – a későbbiekben elfogadásra kerülő - rendelet 5b. melléklet

„Folyamatban  lévő  kötelezettségvállalás  tartaléka”  előirányzat  sorából  átcsoportosítás

útján biztosítható,

Az  átcsoportosított  összeg   a  2018.  évi   költségvetési  rendelet  7b.  mellékletében  a

„Városfejlesztés és rendezés” cím alatt a „Gagarin tér 15-17. átjáró helyreállítása” új soron

kerüljön rögzítésre.

Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése alapján az indítványt  az illetékes bizottság a benyújtást

követően a soron következő rendes ülésén köteles a bizottság az ülésének napirendjére

tűzni és tárgyalni, és a bizottsági ülést követő első rendes közgyűlésre beterjeszteni. Ezen



indítványok napirendről való levételéről csak abban az esetben lehet döntést hozni, ha az

indítványtevő indítványát visszavonta.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai

Bizottság,  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  Ügyrendi  Igazgatási  és  Jogi

Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Az illetékes bizottságok az indítványt  2018.  január  23 -ai  üléseiken tárgyalták,  ezért  a
bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (I.25.) határozata

képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház két lép-
csőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére és helyreállí-

tására

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy  a Gagarin tér 15-17. számú
társasház  két  lépcsőháza  közötti  átjáró  balesetveszélyes  állapotának  megszüntetésére  és   a
homlokzat helyreállítására  Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt. -vel,  (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári  út  1.)  nettó  3.764.782.  -  Ft.  +  ÁFA  (bruttó:
4.781.273.- Ft) összegben.

2.) Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  -  a  későbbiekben
elfogadásra kerülő - rendelet 5b. mellékletének „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka”
előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítható,
Az átcsoportosított összeg a 2018 -évi költségvetési rendelet 7b. mellékletében a „Városfejlesztés
és rendezés” cím alatt a „Gagarin tér 15-17. átjáró helyreállítása” új soron kerüljön rögzítésre.  

 

 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
tulajdonosi  hozzájárulás  beszerzését  követően  a  határozat  1.  pontjaiban  szereplő   feladat
vonatkozásában  a  határozat  mellékletét  képező  Vállalkozási  szerződést  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:  - 2018. február 28.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a 2.  pontban foglaltaknak megfelelően a 2018.  évi  költségvetési  rendelet
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása
                          
            
      
Dunaújváros, 2018. január 25.

                         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 


