
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására

Előadó: Tóth Kálmán képviselő
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 2018. 12. 11.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság: 2018. 12. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 11.
pénzügyi bizottság 2018. 12. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott
be annak érdekében, hogy a volt újtelepi általános iskolában található játszótéren ivókút
létesüljön.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: KP/28882-3/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2018. 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. 12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Tóth Kámán képviselő indítványának megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

Tóth  Kálmán  közgyűlési  képviselő  2018.  november  15-ei  keltezéssel  a  Közgyűlés  és
Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  rendelet  (a
továbbiakban: SZMSZ) 20. § (1) bekezdésében rögzített jogával élve képviselői indítványt
nyújtott be az alábbi tartalommal (1. melléklet):

A képviselői indítvány azt célozza, hogy a közgyűlés döntése alapján az önkormányzat
létesítsen ivókutat a volt újtelepi általános iskola udvarán található „Tündérkert” játszótéren
2019. március 15-ig.

Az  előkészítő  osztály  megkeresése  alapján  a  DVG  Zrt.  megküldte  a  kivitelezésre
vonatkozó árajánlatát. Az árajánlat szerint az ivókút kivitelezési költsége bruttó 1.340.340,-
Ft (2. melléklet).

Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése szerint a képviselői és a polgármesteri indítványokat az
illetékes  bizottság  a  benyújtást  követően  a  soron  következő  rendes  ülésén  köteles  a
bizottsági  ülés  napirendjére  tűzni  és  a  bizottsági  ülést  követő  első  rendes  közgyűlési
ülésre beterjeszteni. Ezen indítványok napirendi pontról történő levételéről csak abban az
esetben lehet döntést hozni, ha az indítványtevő indítványát visszavonja.

Az előterjesztést rendkívüli ülésén megtárgyalta és véleményezte az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság,  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  a  pénzügyi  bizottság.  A bizottságok
véleményét a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (XII.13.) határozata

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a volt
újtelepi  általános  iskola  területén  található  „Tündérkert”  játszótérre egy  ivókút
kivitelezését a DVG Zrt.-től bruttó 1.340.340 Ft vállalkozási díjért.

2.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  az 1.
pont  figyelembevételével  előkészített,  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel
megkötendő,  a  DVG  Zrt.  által  előkészített vállalkozási  szerződés  aláírására  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően azzal, hogy
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítésigazolását követően fizeti meg
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek
30 napon belül.

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



     a jogi és közgyűlési osztály vezetője
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  2019. január 15.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
foglalt  kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetési  rendelet  tervezése  során
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert, hogy jelen határozat alapján
intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  pénzügyi
teljesítésről.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
    a polgármester
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
  - a költségvetés tervezéséért:
    a jegyző
  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2018. december 13.

Tóth Kálmán s.k.
képviselő


