
                                              
Fedőlap    

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 01.17.

Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda  belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal
befúvás csővezetékek cseréjére

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
Szedresi Csaba vezető ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató
                                      

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 01. 15.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                               2019. 01. 15.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Jelen  előterjesztés  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  belső
medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjére tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 946 -2/2019

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2019. 01.10. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 10.
Észrevétel: Amennyiben az eredeti szerződés nem tartalmazza ezt a tételt, úgy mentes a 
közbeszerzési kötelezettség alól.

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika h. s.k.
Leadás dátuma: 2019.01 10. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019. 01. 10. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

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



JAVASLAT

 a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás
csővezetékek cseréjére

Tisztelt Közgyűlés !

A  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  október  09-én  -én  vállalkozási
szerződést  kötött  a  Fabó Éva Sportuszoda felújítására  a  HUNÉP Universal  Építőipari  Zrt.-vel,
valamint a HC Építő Kft.- vel.
A felújítási munkák jelenleg a szerződésben foglaltak szerint folynak.

A  felújítási  dokumentáció  és  szerződés  nem  tartalmazta  az  uszodatechnológiai  felújításra
vonatkozó tételeket.
Ahhoz, hogy a medenceburkolások megfelelően elvégezhetőek legyenek a vízzáróág biztosítása
mellett, szükséges , hogy medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezetékek
cseréjére megtörténjen.

A fenti munkák elvégzésére a DVG Zrt. br. 18.384.055.-  Ft. összegű árajánlatot adott (1.számú
melléklet)

Az elvégzendő feladat fedezete a - későbbiekben elfogadásra kerülő -  Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásainak  szabályairól  szóló
rendeletében kerül biztosításra.

Kérjük a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a DVG Zrt. vel megkötendő szerződés aláírását
támogatni szíveskedjék, annak érdekében, hogy a fenti elemek hiánya a felújítás ütemében  zavart
ne okozzon. 
.
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 bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./ 2019. (I. 17.) határozata

a Fabó Éva Sportuszoda  belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás
csővezetékek cseréjére

1.) Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Fabó Éva Sportuszoda  belső
medencéihez  kapcsolódó  fenék  elszívás  és  oldal  befúvás  csővezetékek  cseréjével  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  -  t   (2400  Dunaújváros,  Kenyérgyári  út  1.)  bízza  meg  nettó
14.475.634.- Ft + Áfa, bruttó 18.384.055.- Ft összegben.

2.)  Az 1.)  pontban meghatározott  kötelezettségvállalás fedezetét a - későbbiekben elfogadásra
kerülő  -    Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásainak szabályairól szóló  rendelet (továbbiakban : költségvetési rendelet) 7/b melléklet
„Sportcélok  és  feladatok”  cím  alatt  „  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  medence  fúvókák  cseréje”
elnevezésű  soron 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 31.

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

Határidő:         -  a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2019. január 17.

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

 bizottság elnöke

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


