
Fedőlap

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

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető
létesítményeinek helyreállítására 

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.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03. 19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03. 19.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Partvédelmi Rendszerének üzemeltetését a DVG Zrt. végzi.  A keretszerződés
magába foglalja a mű részét  képező zöldterületet,  csápos kutak,  valamint a felszíni  vízelvezető
rendszert  (nyílt  árkok,  horhosok).  Az  éves  üzemeltetési  díj  terhére  elvégezték  a  tárgyi  felszíni
vízelvezető  rendszer  állapotfelvételét  melyről  tanulmányterv  is  készült.  Megállapítható,  hogy  a
rendszer  biztonságos  üzemeltetéséhez  jelentős  helyreállítási  és  kivitelezési  munkákat  kell
elvégezni. A tanulmánytervben foglalt helyreállítási munkák folyamatos elvégzése elengedhetetlenül
szükséges a magaspartvédelmi rendszer állékonyságának megőrzése érdekében.

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

Iktatószám: 16365/2019.

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: 2019.03....... Ellenőrzés dátuma: 2019.03.......
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2019.03.08 Ellenőrzés dátuma: 2019.03.08
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2019.03.08 Ellenőrzés dátuma: 2019.03.08
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 partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető

létesítményeinek helyreállítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Partvédelmi Rendszerének üzemeltetését a DVG Zrt. végzi.  A keretszerződés
magába foglalja a mű részét  képező zöldterületet,  csápos kutak,  valamint a felszíni  vízelvezető
rendszert  (nyílt  árkok,  horhosok).  Az  éves  üzemeltetési  díj  terhére  elvégezték  a  tárgyi  felszíni
vízelvezető  rendszer  állapotfelvételét  melyről  tanulmányterv  is  készült.  Megállapítható,  hogy  a
rendszer  biztonságos  üzemeltetéséhez  jelentős  helyreállítási  és  kivitelezési  munkákat  kell
elvégezni.  Ezen  helyreállítási  munkák  az  üzemeltetési  feladatokat  nem  tartalmazzák.  Azok
rekonstrukciós feladatok.  A tanulmánytervben foglalt  helyreállítási  munkák folyamatos elvégzése
elengedhetetlenül  szükséges  a  magaspartvédelmi  rendszer  állékonyságának  megőrzése
érdekében.

A tanulmányterv  86  oldalas  terjedelme  miatt  nem  került  a  Tisztelt  közgyűlés  elé,  de  kérésre
rendelkezésükre bocsátjuk. A felszíni vízelvezető árkok helyreállítási munkálatainak költsége bruttó
50.000.000,- Ft.

A partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek helyreállítási munkálatainak fedezete
DMJV Önkormányzata  2019.  évi  költségvetésről  és annak végrehajtásáról  szóló  6/2019.  (II.15.)
rendelet 5.b melléklet, 23 működési tartalékok cím, „általános tartalék” sorról bruttó 30.000.000,-Ft.
és az 5.b melléklet  24.  felhalmozási  tartalék cím 24 „intézményi  felújítási  tartalék”  sorról  bruttó
20.000.000,-Ft. átcsoportosítással a 7.b melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt
„partvédelmi  rendszer  felszíni  vízelvezető  létesítményeinek  helyreállítására”  létrehozott  új  soron
biztosított.

Az  előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi és turisztikai  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 javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2019.(III.21.) határozata
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető

létesítményeinek helyreállítására 

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  elrendeli  a  Dunaújváros,
partvédelmi  rendszer  felszíni  vízelvezető  létesítményeinek  helyreállításának munkálatait,  bruttó
50.000.000,- Ft. összegben. 

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5.b melléklet, 23
működési tartalékok cím, „általános tartalék” sorról bruttó 30.000.000,-Ft.  és az 5.b melléklet 24.
felhalmozási  tartalék  cím  24  „intézményi  felújítási  tartalék”  sorról  bruttó  20.000.000,-Ft.
átcsoportosítással  a  7.b  melléklet  3.  Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt  „partvédelmi
rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek helyreállítására” létrehozott új soron biztosított.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével  előkészített,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  a  partvédelmi
rendszer  felszíni  vízelvezető  létesítményeinek  helyreállítására  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: a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. április 04.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2019. március. 21.

 
          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 a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és jogi bizottság elnöke          turisztikai bizottság elnöke


