
Fedőlap

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

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a dunaújvárosi
magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról (2019. január 1.– től

december 31.-ig ) terjedő időszak megkötésére

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 sk.
Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.12. 04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12. 05.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12. 04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12. 04.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  2019.01.01.  -  2019.12.31.  közötti  időszak
működési költségtérítésére tesz javaslatot bruttó 7.825.000,- Ft összegben.

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

Iktatószám: 21-5/2018.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás sk. 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 sk.
Leadás dátuma: 2018.11.19 Ellenőrzés dátuma: 2018.11.19
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2018.11.20 Ellenőrzés dátuma: 2018.11.20
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2018.11.19 Ellenőrzés dátuma: 2018.11.19
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a dunaújvárosi
magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról (2019. január 1.– től

december 31.-ig ) terjedő időszak megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés a Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  2019.01.01.  -  2019.12.31.  közötti  időszak
működési költségtérítésére tesz javaslatot 7.825.000,- Ft összegben. 

A működési költségek tekintetben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megküldte 2019.
január 1. - 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetését  (1.sz. Melléklet)
mely szerint a vállalati működés költsége 7.825.000,- Ft 

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és 4
igen  szavazattal,  a  pénzügyi  bizottság  5  igen  szavazattal,  a gazdasági  és  területfejlesztési

bizottság  5  igen  szavazattal,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság 4 igen  és  1
tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette azt. 

Tisztelt Közgyűlés!

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



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

 …........./2018.(XII.13.) határozata
Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a dunaújvárosi
magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról (2019. január 1.– től

december 31.-ig ) terjedő időszak megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  határozat  mellékletében
foglaltak  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi
Partvédelmi  Vállalat  között  a  2019.  I.-XII.  havi  működési  költségei  biztosításáról  szóló
megállapodást. A működési költség 2019. január 1. - 2019. december 31. közötti időszakra
vonatkozó összege bruttó 7.825.000,- Ft, mely fedezete a 2019.évi költségvetési rendelet
5.  melléklet  3  Vízgazdálkodás  és  Vízkárelhárítás  3-as  dologi  kiadás  során  kerül
betervezésre.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  a  2019.  évi  költségvetés  tervezésekor  vegye  figyelembe,  továbbá
felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a
kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1.
pont  figyelembevételével előkészített,  jelen határozat mellékletét képező a Dunaújvárosi
Partvédelmi  Vállalattal  2019.  I.-XII.  havi  működési  költség  biztosításáról  szóló
megállapodást  aláírja,  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 vezetője

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2019. január 10.

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


