
      Fedőlap                            

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.08.09.

Javaslat 
a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. általi üzemeltetésére

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
                     Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.08.07.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2018.08.07.
a pénzügyi bizottság          2018.08.07.

A napirendi pont  rövid tartalma:  Javaslat  a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti
Kávézó DVG Zrt. általi üzemeltetésére

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 19265/2018.
Ügyintéző neve:
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-226
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: 2018. 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 ülés

Egyéb megjegyzések
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Javaslat 
a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. általi üzemeltetésére

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Közgyűlésének  404/2018.(VI.21.)  határozata  alapján  az  előkészítő  osztály  a
Dunaújváros,  Városháza  tér  B  szárny  földszinti  Kávézó  hasznosítására  kiírt pályázatot
megjelentette a Dunaújváros című lapban (1. sz. melléklet). A pályázat postára adásának
határideje 2018. július 20. volt. A kiírásra pályázat nem érkezett.

Jelen előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy a Kávézót 2018. augusztus 15. napjától 2018.
december  31.  napjáig  a  DVG  Zrt.  üzemeltesse,  azzal,  hogy  a  társaságot  illeti  az
üzemeltetésből származó bevétel és terheli az ingatlan fenntartásának rezsi költsége. 

Az előterjesztést rendkívüli ülésén megtárgyalta a gazdasági bizottság, a pénzügyi bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2018. (VIII.09.) határozata

a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. általi üzemeltetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti
Kávézó hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja,  tekintettel arra, hogy a
pályázati kiírásra nem érkezett pályázat.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban hivatkozott
Kávézó  üzemeltetésével  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-t  bízza  meg  2018.
augusztus  15.  napjától  2018.  december  31.  napjáig  azzal,  hogy  a  társaságot  illeti  az
üzemeltetésből  származó  bevétel  és  terheli  az  ingatlan  fenntartásának  rezsi  költsége.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi Osztályt a rezsi költség kalkuláció elkészítésre.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját
jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerinti üzemeltetési szerződés elkészítésére, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője
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 a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
napon belül

- az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő
30 napon belül

Dunaújváros, 2018. augusztus 9.

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
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