
      Fedőlap                             

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda levegő
rendszerének felújításához

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző

Meghívott::   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

                   
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. kérelemmel fordult DMJV Önkormányzatához arra
vonatkozóan, hogy a Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújításához biztosítson forrást.
A munka ára összesen 3.847.100,-Ft + Áfa. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18783/2018..
Ügyintéző neve: Dr. Fodor-Rácz Szilvia Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
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:  Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma:2018.06.13. Ellenőrzés dátuma:2018.06.13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018.06.13. Ellenőrzés dátuma:2018.06.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének

felújításához

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG Zrt. kérelemmel fordult DMJV Önkormányzatához arra vonatkozóan, hogy a Fabó
Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújításához biztosítson forrást.
A DVG Zrt.  kérelmében (1.  sz.  melléklet)  előadja,  hogy a  Sportuszoda üzemeltetése
során,  2018.  június  4.  napján szolgálatot  teljesítő  uszoda gépész jelezte,  hogy a  zárt
nyomás  alatti  homokszűrők  üzemszerű  visszamosatását  nem  tudja  elvégezni  a
nagynyomású levegő rendszer hibájából adódóan.

A  hiba  felmérése  során  megállapításra  került,  hogy  a  4  db  DN150-es  méretű
membránszelepből 2 db átszakadt és a nagynyomású levegő rendszer megtelt vízzel, a
víz folyamatosan veszélyezteti a légfúvó berendezést.
A DVG Zrt. felvette a kapcsolatot a membrán szelep gyártójával, hogy a szükséges javító
készletet  beszerezze, azonban a gyártó tájékoztatása alapján ezt a terméket már nem
gyártják, így csak új típusra tudjak kompletten kicserélni.

A fentiek alapján a DVG Zrt. a tárgyi uszodai levegő rendszer felújításához 3.847.100,-Ft +
Áfa összegű forrás biztosítását kérelmezi az Önkormányzattól az általuk mellékelt tételes
költségvetés alapján.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi
Bizottság, valamint az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

   HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

........../2018. (VI.21.) határozata
a Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújításához szükséges forrás

biztosítására a DVG Zrt. részére

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Fabó  Éva
Sportuszoda levegő rendszere felújításához 3.847.100,-Ft+ áfa összegben forrást biztosít
a DVG Zrt. részére az általuk benyújtott tételes költségvetés alapján, egyúttal megbízza a
társaságot  az  új  membrán  szelep  megvásárlására,  valamint  a  felújítási  munkálatok
elvégzésére,  továbbá  felkéri  a polgármestert, hogy a  DVG  Zrt.  által  előkészítendő
Vállalkozási szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését
követően írja alá.

 Felelős  :  -  a határozat végrehajtásáért:
          a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a vagyonkezelési osztály vezetője



Határidő  :  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 8      
        napon belül

            - a Vállalkozási szerződés aláírására: a DVG Zrt. által előkészített szerződés
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság általi véleményezését követő 30 napon belül

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  1.  pontban
meghatározott összeget a 2018. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet általános tartalék
sora terhére biztosítja. 

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy a  2.  pontban
rögzített  kötelezettségvállalást  a  2018.  évi  költségvetés  soron következő módosításakor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.

 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

          - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
              a jegyző

               -  a költségvetés módosításának és tervezésének előkészítésében való
közreműködésért:

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
 

Határidő:  2018.  évi költségvetés soron következő módosítása

Dunaújváros, 2018. június 21.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke 

 Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke


