
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat ESMA Reklám Zrt-vel megkötendő villamos energia fogyasztás
elszámolásával kapcsolatos megállapodásról

Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03. 13.
pénzügyi bizottság 2019.03. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az ESMA Reklám Zrt.,  az E.on Zrt-vel kötött megállapodása alapján jogosult a közvilágítási 
oszlopokon, kandelábereken tájékoztatást segítő, jelzést megjelenítő reklám célú 
eszközök elhelyezésére. Az előterjesztés kihelyezett táblák villamos energia fogyasztásának 
elszámolására  tesz javaslatot

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

Iktatószám: 16158/2019.

Ügyintéző neve: Farkas Róbert Ügyintéző telefonszáma: 25/544-180
Ügyintéző aláírása: 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 ülés



J A V A S L A T

Javaslat ESMA Reklám Zrt-vel megkötendő villamos energia fogyasztás
elszámolásával kapcsolatos megállapodásról

Tisztelt Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság!
Tisztelt Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság!

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság!

Az ESMA Reklám Zrt.,  az E.on Zrt-vel kötött megállapodása alapján jogosult a közvilágítási
oszlopokon,  kandelábereken  tájékoztatást  segítő,  jelzést  megjelenítő  reklám  célú
eszközök elhelyezésére.  A  kihelyezett  belső  megvilágítású  eszközök  villamos  energia
ellátása a közvilágítási hálózatról történik. Mivel a közvilágítás üzemeltetése önkormányzati
feladat,  és  a  villamos  energia  ellátását  önkormányzati  forrásból  fedezzük  az  eszközök
fogyasztására vonatkozóan  megállapodás  szükséges  a  villamos  energia  díjának
rendezésére.

Jelen pillanatban 15 helyszínen került kihelyezésre tájékoztató eszköz 2016-tól kezdődően.
A mellékletben csatolt  megállapodás tartalmazza ez eddig elhasznált  energia díját,  és az
elkövetkező időszakok elszámolását is. (1. sz. melléklet)

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megállapodás megkötését támogatni szíveskedjék.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság: A  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság tagjai a javaslatot 5 igen szavazattal a határozati
javaslatot egyhangúlag támogatták és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság: A  bizottság  tagjai  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

Pénzügyi Bizottság: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatról 6 igen szavazattal döntött,
az előterjesztést támogatja, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (III. 21.) határozata

ESMA Reklám Zrt-vel megkötendő villamos energia fogyasztás elszámolásával
kapcsolatos megállapodásról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  az  ESMA  Reklám  Zrt-vel  a
Dunaújváros  közvilágítási  célú  kandelábereken  elhelyezett  reklámcélú  eszközök
áramfogyasztásának  elszámolására megkötendő  megállapodást  és  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy azt írja alá.

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

 
Határidő:  -  a megállapodás aláírására: 2019. március 29.

Dunaújváros, 2019. március 21.

                             

  
                      
                         Iván László s.k.                                                 Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az ESMA Reklám Zrt-vel a Dunaújváros közvilágítási célú kandelábereken elhelyezett reklámcélú eszközök áramfogyasztásának elszámolására megkötendő megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt írja alá.

