
Fedőlap                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Békevárosrészi Közösségi Pont
létrehozására – Hingyi László és Sztankovics László képviselők

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Hingyi László és Sztankovics László képviselők

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.
pénzügyi bizottság 2018. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Hingyi  László  és  Sztankovics  László képviselő  urak
képviselői indítványt nyújtottak be annak érdekében, hogy az Önkormányzat hozza létre a
Békevárosrészi Közösségi Pontot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18853/2018.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: 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:  
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2018.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma: 2018. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések
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Javaslat 
képviselői indítvány megtárgyalására Békevárosrészi Közösségi Pont létrehozására –

Hingyi László és Sztankovics László képviselők

Tisztelt Közgyűlés!

Az  előterjesztés  indokaként  előadjuk  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló
37/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban SZMSZ) 20.§ (1) alapján., Hingyi
László és Sztankovics László képviselő urak képviselői  indítványt  nyújtottak be egy levél
formájában Békevárosrészi Közösségi Pont létrehozásával kapcsolatosan. (az előterjesztés
1. számú melléklete) 

Az  indítvány  az  önkormányzati  tulajdonban  álló,  dunaújvárosi,  730/40/A/42  hrsz.-ú,
természetben a Dunaújváros, Szabadság út 30. földszintjén található 79 m2-es helyiséget
jelöli meg a Közösségi Pont székhelyének.

A  képviselői  indítvány  tartalmazza  továbbá  azt  a  kérést,  hogy  az  Önkormányzat  hozz
rendeltetésnek megfelelő állapotba (tisztasági festés, bruttó 150.000,- Ft) és kössön a DVG
Zrt.-vel üzemeltetési szerződést.

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.-vel  korábban  a  Nonprofit  Házra  kötött
üzemeltetési szerződést, ezért célszerű ezt a szerződést módosítani.  (az előterjesztés 2.
számú melléklete)

Az előterjesztést  tárgyalta  gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  a pénzügyi  bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok állásfoglalását a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (VI.21.) határozata

képviselői indítvány megtárgyalására Békevárosrészi Közösségi Pont létrehozásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  az
önkormányzati  tulajdonban  álló,  dunaújvárosi,  730/40/A/42  hrsz.-ú,  természetben  a
Dunaújváros, Szabadság út 30. földszintjén található 79 m2-es ingatlanában Békevárosrészi
Közösségi Pontot kíván létrehozni.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a határozat  közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését  követő nyolc
napon belül

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  jelzett  helyiség  tisztasági
festésére bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít, a helyiség DVG Zrt. általi üzemeltetésére 43.800,- Ft +
Áfa/hó  összeget  biztosít  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
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költségvetés  5.  melléklete  14.  sor  vagyonkezelési  feladatok  dologi  kiadások  előirányzat
terhére, egyben felkéri a polgármester, hogy a határozat mellékleteként csatolt üzemeltetési
szerződés  módosítást  és  a  DVG  Zrt.  által  előkészített,  a  tisztasági  festésre  vonatkozó
vállalkozási  szerződést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérését
követően írja alá. 

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

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért:
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2018. június 21.
              
 

Hingyi László s.k.               Sztankovics László s.k.
          képviselő képviselő


