
Fedőlap

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

Javaslat  Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi
vízvezeték tervezésére 

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
Varga Géza ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató
                                      

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

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés  Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti
ingatlan vízellátását biztosító közterületi vízközmű tervezési megbízására tesz javaslatot. 

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

Iktatószám: 29448/2018

Ügyintéző neve: Varga Géza Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk
Leadás dátuma: 2018.12.06. Ellenőrzés dátuma:2018.12.06. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2018.12.06. Ellenőrzés dátuma:2018.12.06. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2018.12.06. Ellenőrzés dátuma:2018.12.06. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

  Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi vízközmű
tervezésére

Tisztelt Közgyűlés !

A Dunaújváros,  Építők  útja  7/A számú  ingatlan  vízellátása  az  uszoda  rekonstrukciós
munkái  miatt  nem  biztosítható.  A  közműves  vízellátás  közterületről  történő
megvalósításának szükséges feltétele az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.

Önkormányzatunk  idei költségvetése erre a feladatra nevesített fedezetet nem tartalmaz,
azonban  a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása során a fenti összeg figyelembe
vehető.

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a
pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság megtárgyalta.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

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

  Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi vízvezeték
tervezésére 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros, Építők útja 7/A
szám  alatti  ingatlan  vízellátását  biztosító  vízközmű  engedélyezési  és  kiviteli  terveinek
elkészítését  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. - től  (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)
rendeli meg , bruttó 952 500 Ft összegű vállalkozási díjért.

2.) Az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  a  2019.  évi  költségvetési  rendeletének  7.a  számú melléklet   „Vízgazdálkodás  és
vízkárelhárítás  „ cím  alatt  az „Építők  útja.  7.  szám  alatti  ingatlan  vízbekötése”elnevezésű
sorában  biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
1.) pontjában leírt 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: 2019.  január 04.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban szereplő
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet  előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetési rendelet előkészítéséért :
  a jegyző
- a költségvetési rendelet előkészítésében való közreműködésért való  
   közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2018. december 13.

 

          Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke             a gazdasági és területfejlesztési

 bizottság elnöke

     Tóth Kálmán s.k.                   Cserni Béla s.k.
       az ügyrendi, igazgatási és jogi          a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
               bizottság elnöke    turisztikai bizottság elnöke


