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Javaslat

a logisztikai feladatok ellátására, a TOP  programok keretében felújításra kerülő épületek
vonatkozásában

Tisztelt Közgyűlés!

Jelenleg számos önkormányzati tulajdonú épület felújítása folyik, illetve kezdődik el a közeljövőben

pályázati forrásból.

A felújítások alkalmával az érintett épületrészek kiürítése, átköltöztetése, ki és bepakolása nem kis

feladatott ró az intézményekben dolgozókra.

Sok  esetben  az  intézmények  sem  fizikai  erővel,  sem  eszközökkel  nem  rendelkeznek  a

csomagolási,  szállítási,  költözési feladatainak végrehajtásához, ezért  szükséges ezen feladatok

segítése.

A fenti logisztikai tevékenységek vonatkozásában Vállalkozási keretszerződést kívánunk kötni a

DVG Zrt.-vel, ahol az egyes feladatok külön - külön megrendeléssel kerülnének lehívásra.

A  logisztikai  munkák  fedezete  DMJV  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésről  és  annak

végrehajtásáról  szóló  rendelet  5b.  melléklet  „Folyamatban  lévő  kötelezettségvállalás  tartaléka”

előirányzat sorából átcsoportosítás útján biztosítható,

Az átcsoportosított összeg  a 2018. évi  költségvetési rendelet 5. melléklet 23. alcímében szerepló

„TOP program dologi kiadás” előirányzati soron kerül rögzítésre. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a feladatokra  3.000.000.- Ft + ÁFA  keretösszeget  bizto-
sítani szíveskedjék és kérjük jóváhagyását a DVG Zrt.- vel történő Vállalkozási keretszerző-
dés aláírására.

Az előterjesztést  megtárgyalta a városüzemeltetési,  környezetvédelmi és turisztikai  bizottság, a
pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 6 igen szavazattal egyhangúlag az
előterjesztést elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Pénzügyi Bizottság: 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság: 5  igen  szavazattal  az  előterjesztést  és  a  határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság:  A 2018.  02.  07-ei  ülésén  az  előterjesztést  levette  a
napirendről.  Az előterjesztést  a bizottság 2018.  02.  13 -ai  ülésén ismét tárgyalta,  a  bizottság
véleményét az elnök a Közgyűlésen szóban ismerteti.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (II. 15.) határozata

 a logisztikai feladatok ellátására, a TOP  programok keretében felújításra kerülő épületek
vonatkozásában

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy a  logisztikai  feladatok
ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában  Vállalkozási
keretszerződést  kíván kötni  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  -vel,   (2400 Dunaújváros,

Kenyérgyári út 1.) nettó 3.000.000. - Ft. + ÁFA (bruttó: 3.810.000 .- Ft) összegben.

2.) Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló   rendelet  5b.
mellékletének  „Folyamatban  lévő  kötelezettségvállalás  tartaléka”  előirányzat  sorából  történő
átcsoportosítás útján biztosítható,
Az átcsoportosított összeg a 2018 -évi költségvetési rendelet  5. melléklet 23. alcímében szerepló
„TOP program dologi kiadás” előirányzati soron kerül rögzítésre. 

 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
1.  pontjában  szereplő   feladat  vonatkozásában  a  határozat  mellékletét  képező  Vállalkozási
keretszerződést 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. március 05.

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. február 15.

                         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 


