
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 09.20.

Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Mózes Tibor ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.09. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09. 12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.09. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Óvoda, a Bölcsődék
Igazgatósága  intézményeinek  fejlesztési,  felújítási  munkáira,  valamint  a  Petőfi  Sándor
Általános  Iskola  gázhálózati  rendszerének  felújítására tesz  javaslatot  a  DVG  Zrt.  által
megküldött költségvetések alapján.

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

Iktatószám:23774/2018.

Ügyintéző neve: Mózes Tibor Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
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 s.k.
Leadás dátuma: 2018. 09. 07.  Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 07.
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2018. 09. 07. Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. 09. 06. Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 

Tisztelt Közgyűlés!

A Margaréta Tagóvoda (Lilla köz 1.) földszinti bejáratánál – a szülők kérésére - akadálymentes
rámpa építését javasoljuk.
A Duna-parti  Tagóvoda  (Batsányi  u.  2-4.)  A pavilon  fsz-i  gyermek  mosdó  felújítása  során
további  nyomó- és szennyvízvezeték csere pótmunkák elvégzése szükséges
Kincskereső Tagóvoda (Ady E. u. 1/a) függőeresz csatorna cseréje szükséges a csoportszobák
beázásának megszüntetése végett. 
Dunaújvárosi  Óvoda  Igazgatósága  a  Margaréta  Tagóvoda  (Lilla  köz  1.)  melletti  épületbe
költözött. Az óvoda kérésére javasoljuk az elavult szélvédő portálok, előtetők cseréjét, illetve  a
beázások megszüntetése végett az elkorrodálódott tető felülvilágítók bontását.
A  Római Városrészi Tagóvoda (Pajtás u. 2.) akadálymentesítése során kiépített  udvari vezető
sáv elemei balesetveszélyessé váltak, pótlásuk, javításuk szükséges. 
A  Liszt Ferenc kerti Bölcsőde (Liszt Ferenc kert 18.) dolgozói  öltöző és vezető iroda parketta
felújítása szükséges az egészségügyi hatóság végzése alapján.
A  Petőfi  Sándor  Általános Iskola (Római  krt.  2.)  energetikai  korszerűsítéséhez  kapcsolódóan
szükséges a gázhálózati rendszer felújítása is
A  Dózsa  György Általános  Iskola  (Köztársaság  út  14.)  energetikai  korszerűsítéséhez
kapcsolódóan az iskola kéri a balesetveszélyes főbejárati lépcső felújítását.

Jelen előterjesztés a fenti munkákra vonatkozó, az alábbi táblázatban összefoglalt feladatok
elvégzésére fogalmaz meg javaslatot a DVG Zrt. költségvetései alapján (1. sz. melléklet)

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú  intézmények  fejlesztési,
felújítási  munkáinak elvégzését és a vállalkozási  szerződés  (2.  sz.  melléklet)  megkötését
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.
A bizottságok véleményei:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága támogatta a ”Javaslat
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira” vonatkozó előterjesztést
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottsága  véleményezte  a  javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  intézmények
fejlesztési,  felújítási  munkáiról  (23774/2018.)  szóló  előterjesztést és  a  határozati  javaslat
támogatásával közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.



A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Javaslat önkormányzati tulajdonú
intézmények  fejlesztési,  felújítási  munkáira”  című  előterjesztést  és  a  polgármesteri
határozattervezetet elfogadja.
Az Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi  Bizottság véleményét  a  bizottság elnöke a közgyűlésen
szóban ismerteti.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..…  ./ 2018. ( IX. 20.)     határozata

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról
1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  önkormányzati  

tulajdonú intézmények fejlesztési,  felújítási munkáit  bruttó 22.272.559,-Ft összegért a  
DVG Zrt.-vel elkészítteti.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (továbbiakban: rendelet)  7.a.
mellékletében szereplő „1.9.Óvoda beruházási feladatai” során rendelkezésre álló összeg
(2.530.141,-Ft),  valamint  az  5.2.3.  (60.359,-Ft)  és  5.3.3.  (194.000,-Ft)  sorokból  
átcsoportosított összeg biztosítja. A rendelet 7.b. mellékletében szereplő „1.19.Duna-
újvárosi  Óvoda  felújítási  feladatai”  sorra  a  7.a.3.7.(2.024.455,-Ft)  a  7.b.1.17.
(4.729.985,-Ft)  és  a  7.b.1.18.(2.418.004,-Ft)  sorokból  átcsoportosított  összeg  
biztosítja.  A  rendelet  7.b.  mellékletében  szereplő  „1.21.Bölcsődék  felújítási  feladatai”  
(1.076.970,-Ft) során jóváhagyott keretösszeg biztosítja. A  rendelet 7.b. mellékletében  
szereplő  „1.20.Iskolák  felújítása”  sorra  a  7.b.1.18.  (5.174.968,-Ft)  és  a  7.a.1.4.  
(4.063.677,-Ft) sorokból átcsoportosított összeg biztosítja

  
 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

                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - 2018. október 05.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban  
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2018.  évi  költségvetés  soron  következő  
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás  
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

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

       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
   



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

             - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. október 05.
                           
Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

                         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 


