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Javaslat

a  Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére

Tisztelt Közgyűlés!

 A Zengő-Bongó Bölcsődében az akadálymentes rámpa kialakításának hiánya már évek óta
nagy problémát okoz az intézmény mindennapi működésében.
A közintézmények  akadálymentesítését  jogszabály  is  előírja,  ezért  a  rámpa  megépítése
esetén ezen kötelezettségének is eleget tesz az Önkormányzat a bölcsőde vonatkozásában.
A DVG  Zrt.  től  kapott  árajánlat alapján a feladat elvégzése br.  9.427.242.- Ft bekerülési
költséget jelent. ( 1. számú melléklet)

A  fent  leírt  feladat  fedezete  a  2018.  évi  költségvetési  rendelet  7.a  melléklet  ,1.
Városfejlesztés  cím,   „Bölcsődék  beruházási  feladatok”  9.000.000.-  Ft   és  a  2018.  évi
költségvetési   rendelet  5b.  melléklet  „Folyamatban  lévő  kötelezettségvállalás  tartaléka”
előirányzat sorából 427.242 Ft átcsoportosításával biztosítható.

 
Kérjük a  Tisztelt Közgyűlést, hogy  az akadálymentes rámpa megépítését és a vállalkozási
szerződés  (Határozati  javaslat  melléklete)  megkötését  a  DVG  Zrt.-vel 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.

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: 5  igen  szavazattal  az  előterjesztést  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a  Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a   Zengő-Bongó  
Bölcsődében az akadálymentes rámpa építésével  bruttó 9.427.242-  Ft  összegben a  
DVG Zrt.-t bízza meg.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú  
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban  rendelet)  figyelembevételével  a  
következők szerint biztosítható:

  7.a melléklet ,1. Városfejlesztés cím,  „Bölcsődék beruházási feladatok” br. 9.000.000.- 
Ft  összegű  sor  teljes  felhasználásával  és  a  2018.  évi  költségvetési  rendelet  5b.  
melléklet „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sor br. 427.242 
Ft átcsoportosításával.
Az  átcsoportosított  összeg  a  „Bölcsődék  beruházási  feladatok”  sor   előirányzati    
összegét növeli.

  
 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a  

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.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban  
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2018.  évi  
költségvetési rendelet soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 Felelős:  - a  határozat végrehajtásáért :
       a jegyző
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

              közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
   
   

     Határidő: -  a  2018.  évi  költségvetés  soron  következő  módosításának  időpontja
           
         

                           



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 


