
 Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.01.25.

Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv
módosítására 

(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 427/2017.(VI.15.) határozata mellékletét
képező  intézkedési  terv  módosítása  szükséges,  tekintettel  arra,  hogy  az  intézkedési  tervben
megjelölt  határidőre  (2017.  március  31.)  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  nem
készítette el a gördülő fejlesztési tervet.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 590/2018
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302

Ügyintéző aláírása: Igazgató/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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv

módosítására 
(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Állami  Számvevőszék  (a  továbbiakban:  ÁSZ)  elvégezte  az  önkormányzatok  többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége
szabályszerűségének  ellenőrzése  során  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.
közfeladat  ellátását  érintő  gazdálkodási  tevékenysége  szabályszerűségének  ellenőrzését  az
Állami  Számvevőszékről  szóló  2011.  évi  LXVI.  törvény 5.  §  (3)-(5)  bekezdése alapján,  és a
tapasztalatairól összeállította a jelentését.

A jelentésben  a  „Javaslatok”  című  fejezetben  kerültek  meghatározásra  az  ÁSZ  részéről  az
ellenőrzésnek  az  intézkedést  igénylő  javaslatai.  Az  ÁSZ  felszólította  a  Polgármestert,  hogy
intézkedjen a hatályos Vksztv. rendelkezései szerint a tizenöt éves időtávú gördülő fejlesztési
terv (továbbiakban:  GFT) beruházási tervrészének elkészítéséről  és a Magyar Energetikai  és
Közmű-szabályozási  Hivatal  (továbbiakban:  Hivatal)  részére  történő  megküldéséről.  Az
Intézkedési terv szerint  a beruházási  terv Hivatal  részére történő megküldésének határideje
2017.  március  31.  volt  (1.  sz.  melléklet).  Az  előkészítő  osztály  tájékoztatást  kért  a
Városüzemeltetési és Beruházási Osztálytól, a megtett intézkedésekre vonatkozóan.

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály tájékoztatta  osztályunkat, hogy a dunaújvárosi
szennyvíztisztító telep műszaki állapotának legjobb ismerője a DSZSZ Kft. mellett a DVCSH Kft.,
mint  üzemeltető,  ezért  javaslat  formájában  tőle  várták  a  GFT  elkészítését  a  vonatkozó
jogszabályokban és ajánlásokban előírt  tartalmi  és formai  követelmények szerint.  A témában
háromoldalú  megbeszélés  zajlott  és  a  megállapodás  ellenére  a  benyújtandó  dokumentum
elkészítése meghiúsult (2. sz. melléklet).

Fentiekre  tekintettek  szükséges  az  intézkedési  tervben  megjelölt  határidő  módosítása.  Az
előkészítő osztály javaslata az új határidőre 2018. december 31.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

Bizottságok véleménye:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte  az Állami Számvevőszék által  végzett  ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv
módosítására  (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)  című előterjesztést és közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Javaslat az Állami Számvevőszék által
végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv módosítására  (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító
Szolgáltató  Kft.)”  című  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.



HATÁROZATI JAVASLAT

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 427/2017. (VI.15.) határozata mellékletét
képező Intézkedési terv módosításáról

(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)

1.   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  módosítja Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének  427/2017.(VI.25.)  határozata  mellékletét  képező,  az  Állami  Számvevőszék
általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-t érintő
Intézkedési tervet,  tekintettel  arra,  hogy az Intézkedési tervben megjelölt  határidőre (2017.
március 31.) nem készült el a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrésze. A dokumentum
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésének határideje
2018. december 31.

2.   Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy jelen határozat
mellékletét képező módosított intézkedési tervet aláírja és az Állami Számvevőszékről szóló
2011. évi LXVI törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje
meg.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
                      

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
 napon belül

                    - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 30 napon
                      belül

Dunaújváros, 2018. január 25.

       
            Hingyi László s.k.                                  Tóth Kálmán s.k.
a gazdasági és területfejlesztési              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
            bizottság elnöke                                   elnöke


