
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 02.15.

Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos
vízszigetelési munkáinak kivitelezésére

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 
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott:  -

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: Jelen  előterjesztés  a  Vasvári  Pál  Általános  Iskola
melléképületének alapstabilizációs és utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezésére tesz
javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 5868/2018

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Igazgató/osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita 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. 07. 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   

a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos
vízszigetelési munkáinak kivitelezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Vasvári Pál Általános Iskola politechnika termének falai a nem kielégítő talajvíz szigetelés
miatt  jelenleg nedvesednek. A falak folyamatos vizesedése penészedéshez, a festékréteg
lepergéséhez vezethet.
Tekintettel arra, hogy az ilyen folyamatoknak egészségkárosító és az épületszerkezeteket
roncsoló  hatása  lehet  a  jövőben,  javasoljuk  a  vizesedéssel  érintett  melléképület
alapstabilizációs és utólagos vízszigetelési munkáinak elvégzését.

A fenti feladat elvégzésére a DVG Zrt. bruttó 5.703.062,- Ft-os árajánlatot adott (1.számú
melléklet) és elküldte szerződéstervezetét is.

A Fent leírt feladat fedezete a 2018. évi költségvetési rendelet tervezet figyelembevételével
az alábbi: 

a 7b. melléklet, 1. Városfejlesztés cím „Iskolák felújítása” sorából biztosítható.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szigetelési munkát és a hozzá kapcsolódó Vállalkozási
szerződés (Határozati javaslat melléklete) aláírását támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Turisztikai Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért
a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos
vízszigetelési munkáinak kivitelezéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasvári Pál Általános 
Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos vízszigetelési munkáit 4.490.600,- 
Ft + ÁFA azaz  bruttó 5.703.062,-  Ft  összegben a DVG Zrt.- vel  (2400 Dunaújváros,  
Kenyérgyári út 1.) készítteti el.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott  
kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a  
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
(továbbiakban  rendelet)  tervezete  7.b  melléklet,  1.  Városfejlesztés  cím,  „Iskolák  
felújítása” soron lévő összegből biztosítja.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a  
határozat  1.  pontjában szereplő  feladat  vonatkozásában a vállalkozási  szerződést  a  
DVG Zrt.- vel írja alá.

    

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

Határidő:   2018. március 01.

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 


