
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.02.15.

Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása /2018. január-március hónap/

megkötésére.

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.02.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási
keretszerződés  alapján.  A  költségvetési  rendelet  elfogadásáig  január-  március  hónapra  kötődik
keretszerződés az elvégzendő munkákra. A szerződésben meghatározott (VIII.) Egyéb köztisztasági
feladatok, illegális hulladék elszállítása feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem
elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását indokolja.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 9-5/2017.

Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Telekesné Sz. Orsolya SK Osztályvezető aláírása: Markóth Béla SK

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika SK
Leadás dátuma: 2018.02.08. Ellenőrzés dátuma: 2018.02.08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné SK
Leadás dátuma: 2018.02.07. Ellenőrzés dátuma:2018.02.07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos SK
Leadás dátuma: 2018.02.08. Ellenőrzés dátuma: 2018.02.08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



 JAVASLAT

DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási
keretszerződés /2018. január-március hónap/ 1. sz. módosítása megkötéséről.

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő

szolgáltatási  keretszerződés  alapján.  A  szerződésben  meghatározott  egyéb  köztisztasági

feladatok,  illegális  hulladékok  begyűjtése feladatokra  jóváhagyott  előirányzatok  előreláthatólag

nem elegendőek, mely a szerződés 1. számú módosítását indokolja.

A  806/2017.  (XII.14.)  közgyűlési  határozat  alapján  a  DVG  Zrt.-vel  megkötött  szolgáltatási

keretszerződésben az egyéb köztisztasági feladatok, illegális hulladékok elszállítása feladatsoron

3.285.000 Ft előirányzat szerepel, mely összeg előreláthatólag nem fedezi a március hónap végéig

ellátandó feladatokra. Az előirányzat emelésének indoka, hogy az illegálisan kihelyezett hulladékok

mennyisége több az előre betervezett mennyiségtől.

A fentiekre  tekintettel  a  DVG  Zrt.  szolgáltatási  keretszerződésének  VIII.  sorát  –  egyéb

köztisztasági  feladatok,  illegális  hulladékok  elszállítása  –  4.000.000. Ft-tal  szükséges

megemelni. 

A DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének VIII. során szereplő előirányzatok emelése biztosítja

2018. március hónap végéig ellátandó feladatok vonatkozásában a zökkenőmentes feladatellátást.

A  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi

költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  önkormányzati  rendelet  5b.  Tartalékok  című

mellékletének  „Folyamatban  lévő  kötelezettségvállalás  tartaléka”  előirányzat  sorából  történő

átcsoportosítás útján biztosítja, a költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-egészségügy” 3.

dologi kiadások elnevezésű sorra 4.000.000 Ft összegben.

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  pénzügyi

bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a az ügyrendi,  igazgatási és jogi

bizottság tárgyalja.

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a

bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:



   HATÁROZATI JAVASLAT

                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
       …........./2018.(II. 15.) határozata

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
szerződés /2018.január-március/ 1. sz. módosítás megkötéséről.

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata  és a DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által
2018. január 4-én megkötött a 2018. január-március hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés
1. számú módosítását a VIII. során szereplő előirányzat 4.000.000 Ft emelésével, jóváhagyja.

2.)  Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet
5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat
sorából történő átcsoportosítás útján biztosítja, a költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-
egészségügy” 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 4.000.000 Ft összegben.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2018. január-március
hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását írja alá, továbbá jelen határozat
alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  folyamatos  pénzügyi
teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály
  a költségvetési és pénzügyi osztály

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  következő módosítása során vegye figyelembe, valamint  a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
 a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője



Határidő:         - a 2018. évi költségvetés tervezése
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  a szerződés aláírásával  
egyidőben

Dunaújváros, 2018. február 15.

 Pintér Attila s.k. Hingyi László s.k.
 a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.      Cserni Béla s.k.
      az ügyrendi, igazgatási a városüzemeltetési, környezetvédelmi
      és jogi bizottság elnöke turisztikai bizottság elnöke


