
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. január 25.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság 2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult DMJV Közgyűléséhez, hogy az intézmény
mindennapjaiban  felmerülő,  nagyobb  szállítási  feladatok  ellátása  érdekében  gépjármű
vásárlásához többletforrást biztosítson. Az igényelt összeg bruttó 2.500.000,- Ft.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 672-2/2018.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2018. 01. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. 01. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01. 10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult  DMJV Közgyűléséhez, hogy az óvoda
mindennapjaiban  felmerülő  nagyobb  szállítási  feladatok  ellátása  érdekében  szállító  jármű  (kis
tehergépjármű) vásárlásához 2.500.000.- Ft többletforrást biztosítson. Az intézményvezető levelét
az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Dunaújvárosi Óvoda 2016 áprilisától rendelkezik szállító járművel. A 154/2016. (III. 17.) határozat
alapján  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
intézmény térítésmentesen átadta a Dunaújvárosi  Óvoda részére az  akkor  18 éves Mitsubishi
típusú sok kilométert futott szállító járművet. 
Az autónak nagy hasznát vették, mivel a 12 tagóvoda közötti eszközök, anyagok mozgatása, a
karbantartások gyors elvégzése megoldódott.
Az autó 20 éves, több mint 400000 km-t futott. Az utastérben a karosszéria kilyukadt több helyen,
az olajat folyamatosan kipörgeti, a sebességváltót is cserélni kellene. Az autó műszaki engedélye
az év elején lejár, az előzetes állapotfelmérés során megállapították, hogy a műszaki vizsgához
800.000.- Ft – 1.000.000.- Ft közötti összeget kellene rákölteni, mely összeg nem áll az intézmény
rendelkezésére.
Az óvoda olyan szállító járművet szeretne vásárolni,  amelynek mérete a feladatok elvégzésére
alkalmas,  alacsony fogyasztású és viszonylag jó  állapotban van.  Az  intézményvezető asszony
leveléhez csatolt pár, általa jónak megítélt szállító jármű adatát és beszerzési árát, melyek 2 és 3
millió forint közé esnek.

Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági,  és sportbizottság,  a  pénzügyi bizottság,   a  gazdasági és
területfejlesztési  bizottság és az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság  az előterjesztést  a
2018. január 23-i ülésén megtárgyalta, a bizottságok véleményét az elnökök szóban terjesztik elő.

A fentiek alapján az alábbi „A” és „B” határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

„A”

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (I. 25.) határozata

a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Dunaújvárosi
Óvoda  szállító  gépjárművet  vásároljon,  2018.  évben  a  Dunaújvárosi  Óvoda  részére  a
gépjármű beszerzéséhez bruttó 2.500.000.- Ft fedezetet biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében fedezetet biztosít a
folyamatban lévő kötelezettség vállalások tartalék előirányzat sora terhére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről
szóló rendelet módosítása során vegye figyelembe.
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Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
  a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 2.

 

„B” változat:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (I. 25.) határozata

a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Óvoda  részére  szállító  jármű
beszerzéséhez nem biztosít támogatást.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. február 2.

Dunaújváros, 2018. január 25.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági, és

sportbizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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