
FEDŐLAP
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.12.13.

Javaslat a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés
finanszírozására

(DVG Zrt. kérelem)

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság  2018.12.05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                        2018.12.04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018.12.05.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Radari  Sporttelepen  található  futballpályák
kivilágításához szükséges villamos energia teljesítmény nem elegendő. Az energiabővítés díja
bruttó 2.211.324,-Ft.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: .../2018.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:
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Javaslat
 a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés

finanszírozására
(DVG Zrt. kérelme)

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  üzemelteti  a  Radari  Sporttelepen  található
labdarúgó létesítményeket (1db nagy műfüves pálya, 1 db kis műfüves pálya, öltöző). Mádai
Balázs,  a  DVG  Zrt.  elnök-vezérigazgatója  tájékoztatta  az  előkészítő  osztályt,  hogy  a
futballpályák  kivilágításához  szükséges  villamos  energia  teljesítmény  nem  elegendő.  A
jelenlegi  teljesítmény 3*80  A,  amelyet  a  megfelelő  üzemeltetéshez  3*160  A-ra  szükséges
növelni. Az energiabővítés díja bruttó 2.211.324,-Ft (1. sz. melléklet).

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság.
                        
Bizottsági vélemények

A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Javaslat  a Radari  Sporttelep
kivilágítását  biztosító  villamosenergia  teljesítmény  bővítés  finanszírozására  (DVG  Zrt.
kérelem)” című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi  Bizottsága
véleményezte  a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés
finanszírozására  (DVG  Zrt.  kérelem) című  előterjesztést  és  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  véleményezte  a
“Javaslat  a Radari  Sporttelep  kivilágítását  biztosító  villamosenergia  teljesítmény  bővítés
finanszírozására   (DVG  Zrt.  kérelem)”  vonatkozó előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2018. (XII.13.)  határozata 
 a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés

finanszírozásáról 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzat  tulajdonát
képező  dunaújvárosi  365/9  hrsz.  alatti  Radari  Sporttelepen  található  futballpályák
kivilágítását  biztosító  villamos  energia  teljesítmény  bővítését,  és  úgy  határoz,  hogy  a
munkával  (szolgáltatói  teljesítménynövelés,  új  áramváltós  fogyasztás-mérőhely
megépítés) a Radari Sporttelep üzemeltetőjét, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t
bízza meg bruttó 2.211.324,-Ft vállalkozási díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert
a  DVG  Zrt.  által  előkészített  és  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  által
véleményezett  vállalkozási  szerződés  aláírására 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.
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2.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése jelen határozat  1.  pontjában  megjelölt
feladatra bruttó 2.211.324,-Ft összeget biztosít vállalkozási díjként az önkormányzat 2018.
évi költségvetése általános tartalék során.
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a Vagyonkezelési Osztály vezetője

 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
                   a Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője

 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
                       

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő megküldést
követő 8 napon belül
 -  a  vállalkozási  szerződés  aláírására:  a  határozat  érintettekkel  való  közlését  követő  30
napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített
kötelezettségvállalást  a  2018.  évi  önkormányzati  költségvetés  módosításakor  vegye
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2018. december 13.

                   Hingyi László s.k                                 Tóth Kálmán s.k.
     a gazdasági és területfejlesztési            az ügyrendi, igazgatási és  
                  bizottság elnöke                                 jogi bizottság elnöke

                                          Pintér Attila s.k.
                                                 a pénzügyi bizottság
                                                              elnöke
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	Tisztelt Közgyűlés!

