
Fedőlap

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

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék kihelyezésére

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 osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu)

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.12. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12. 11.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12. 11.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV piacának területén az elszaporodott galambok miatt többször érkezett bejelentés.
A galambok és ürülékük fokozott fertőzésveszélyt jelent az élelmiszerpiacon árusító eladókra és
termékeikre.  Az előterjesztés a piac területén galambtüskék kihelyezésére tesz javaslatot  bruttó
3.520.440Ft. összegben. 

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

Iktatószám: 12875-4/2018.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk. 
Leadás dátuma: 2018.12.05 Ellenőrzés dátuma: 2018.12.05
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: 2018.12.05 Ellenőrzés dátuma: 2018.12.05
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék kihelyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV piacának területén az elszaporodott galambok miatt többször érkezett bejelentés.
A galambok és ürülékük fokozott fertőzésveszélyt jelent az élelmiszerpiacon árusító eladókra és
termékeikre.  Az előterjesztés a piac területén galambtüskék kihelyezésére tesz javaslatot  bruttó
3.520.440Ft. összegben. 

A galambtüskék kihelyezésének díjára ajánlatot kértünk a DVG Zrt-től (1. számú melléklet), mely
szerint  a  fent  említett  feladat  kivitelezési  költsége  2.772.000Ft.-+ÁFA,  mindösszesen  bruttó
3.520.440,- Ft.

A galambtüskék kihelyezésének fedezete DMJV Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak
végrehajtásáról szóló  5/2018. (II.16.) rendelet 5.melléklet 4.környezet-egészségügy előirányzat, 3.
dologi kiadások során rendelkezésre áll.

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  pénzügyi
bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  a  közgyűlési  előterjesztések  postázása  után  tárgyalta.  A  bizottsági  vélemények
ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerül sor.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2018.(XII.13.) határozata
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék kihelyezésére

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  elrendeli  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  területén  található  piac  galambmentesítésére  szolgáló  galambtüskék
kihelyezésének kivitelezését bruttó 3.520.440Ft. összegben.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  5/2018.  (II.16.)  rendelet  5.melléklet
4.környezet-egészségügy előirányzat, 3. dologi kiadások alcím alatt létrehozott soron biztosítja.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a Dunaújváros Megyei
Jogú Város területén található piac galambmentesítésére szolgáló galambtüskék kihelyezésének
kivitelezésére  irányuló  vállalkozási  szerződés  aláírására,  továbbá,  hogy jelen  határozat  alapján
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály
  a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: 2019. január 11

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 a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és jogi bizottság elnöke          turisztikai bizottság elnöke


