
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 08. 09.

Javaslat Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és
térfigyelési rendszer kiépítésére

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Tóth Andrea általános igazgatási ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 08. 07.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 08. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 08. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 08. 07.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az előterjesztés biztonsági  rendszer  kiépítésére tesz
javaslatot a Modern Városok program keretein belül megújult Radari Sporttelepen a DVG Zrt.
által megküldött árajánlatok alapján.

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

Iktatószám: 22047/2018

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat
 Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és térfigyelési

rendszer kiépítésére

Tisztelt Közgyűlés!

A  Modern  Városok  program  keretein  belül  megújultak  a  Radari  Sporttelep  épületei  és

sportpályái. Ezen létesítmények üzemeltetését a DVG Zrt. végzi.

Az élő munkaerős őrzés-védelem helyett  szükséges az épületek  riasztó és távfelügyeleti

rendszerének  kiépítése.  Ez  hosszú  távon  gazdaságosabb  megoldást  jelent.  A  rendszer

telepítési  munkáira  árajánlatot  kértünk  a  DVG  zrt.-től,  melyet  az  előterjesztés  1.  számú

melléklete tartalmazza. 

A  munkák  fedezete  DMJV  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésről  és  annak

végrehajtásáról  szóló  rendelet  5b.  melléklet  „Pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész”

felhalmozási  céltartalék  előirányzat  sorából  átcsoportosítás  útján  biztosítható.  Az

átcsoportosított  összeg  a  2018.  évi  költségvetési  rendelet  7a.  mellékletében  a  „Radari

Sporttelep biztonsági  rendszer kiépítése” új  soron kerüljön rögzítésre bruttó 7.352.736,-Ft

összegben.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot és a határozat mellékletként csatolt vállalkozá-

si szerződést támogatni szíveskedjék.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai

Bizottság,  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  Ügyrendi  Igazgatási  és  Jogi

Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Az illetékes  bizottságok az  indítványt  2018.  augusztus  7-ei  üléseiken  tárgyalták,  ezért  a
bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (VIII.09.) határozata
 Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és térfigyelési rend-

szer kiépítéséről

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy  a Radari Sporttelepen
betörésvédelmi,  vagyonvédelmi  és  térfigyelési  rendszer  kiépítési  munkáira  Vállalkozási
szerződést kíván kötni  a DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.  -vel,  bruttó 7.352.736,- Ft
összegben.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  rendelet  5b.
melléklet  „Pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész”  felhalmozási  céltartalék  előirányzat
sorából  átcsoportosítás  útján  biztosítható.  Az  átcsoportosított  összeg  a  2018.  évi
költségvetési rendelet 7a. mellékletében a „Radari Sporttelep biztonsági rendszer kiépítése”
új soron kerüljön rögzítésre.

 3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a
határozat  1.  pontjaiban  szereplő  feladat  vonatkozásában  a  határozat  mellékletét  képező
Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá.
    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

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

                   
Határidő:  - 2018. augusztus 24.

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 soron következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításának előkészítéséért:
    a jegyző

- a költségvetés módosításának előkészítésben való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
                                    
      
Dunaújváros, 2018. augusztus 9.

 
                      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 


