
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18.

Javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok
burkolat felújítási munkáinak támogatására

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
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  : Gebei Bálint ügyvezető igazgató, Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet

Véleményező     bizottságok  :
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 04. 16.
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : Az előterjesztés az Október 23. tér 10-13. épülettömb
keleti  oldalán  elhelyezkedő,  az  épület  állagát  veszélyeztető  járdaszakaszok  -  vízkár
elhárítására irányuló -  burkolatfelújítási  munkáinak támogatására tesz javaslatot  a Dózsa
Lakásfenntartó Szövetkezet támogatási kérelme alapján.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály
Iktatószám: 18410-6/2019
Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika sk
Leadás dátuma: 2019. 04. 11. Ellenőrzés dátuma: 2019. 04. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2019. 04. 11. Ellenőrzés dátuma: 2019. 04. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2019. 04. 11. Ellenőrzés dátuma: 2019. 04. 12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat
felújítási munkáinak támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet az Október 23. tér 10-11-12-13. épülettömb kezelője az
2019. április 9-én érkezett kérelemmel élt a T. Közgyűlés felé. (1. melléklet)

A benyújtott kérelemben a szövetkezet jelzi, hogy a fent nevezett épülettömb keleti oldalán
lévő,  jelentős közforgalmat  lebonyolító  járdaszakasz több helyen megsüllyedt.  A jelenlegi
felület  lejtési  viszonyai alapján a lehulló csapadék,  illetve az előtetőkről  a járdaszakaszra
lefolyó csapadékvíz több helyen az épület  tövébe folyik  vissza,  ott  a  talajba szivárog és
ezáltal áztatja az épület alapjait.

A burkolatfelületek  lejtésének  helyreállítása  és  a  csapadékvíz  épülettől  való  megbízható
elvezetése céljából árajánlatot kértek a Major Földmunkák Kft-től a burkolat felújítási munkák
elvégzésére.  (2.  melléklet)  Az  árajánlat  szerint  a  teljes  járdaszakasz  felújítása  bruttó
7.448.100,- forintba kerül.

A fenti  munkák  elvégzése  érdekében  a  Dózsa  Lakásfenntartó  Szövetkezet  kérelmében
6.000.000,- Ft támogatást igényel a T. Közgyűléstől. A fennmaradó 1.448.100,- kifizetését
önerőből  finanszíroznák.  Az  önerő  rendelkezésre  állásáról  kérelmükhöz  nyilatkozatot
mellékeltek.

A  támogatási  szerződés  tervezetét  megküldtük  a  Támogatásokat  Vizsgáló  Irodának
véleményezésre. Az TVI véleményadása (3. melléklet) alapján „A tárgybeli intézkedés nem
minősül állami támogatásnak az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel a
TVI rendelkezésére álló információk alapján a támogatásban részesített tevékenység nem
minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek.”

A felújítási feladatra a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet 5/b
mellékletének  „Nem nevesített  városüzemeltetési  és  városfejlesztési  tartalék”  szakfeladat
soráról átcsoportosítással biztosítható.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az  Október  23.  tér  10-13.  épülettömb  keleti  oldalán
elhelyezkedő  járdaszakaszok  burkolat  felújítási  munkáinak  elvégzését és  a  határozati
javaslat mellékletét képező támogatási szerződés megkötését támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért
a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

Az „A” változat szerint a T. Közgyűlés támogatást nyújt a szövetkezet részére. 

A „B” változat szerint a T. Közgyűlés nem nyújt támogatást a szövetkezet részére. 



HATÁROZATI JAVASLAT                              „A” változat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019 (IV. 18.) határozata

az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat
felújítási munkáinak támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dózsa  Lakásfenntartó  Szövetkezet
(székhely:  2400  Dunaújváros,  Apáczai  Csere  János  u.  6.,  képviseli:  Gebei  Bálint
ügyvezető  igazgató) részére  bruttó  6.000.000,-Ft  egyszeri  vissza  nem  térítendő
támogatást  nyújt  a  Dunaújváros,  Október  23.  tér  10-13.  épülettömb  keleti  oldalán
elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat felújítási munkáinak elvégzésére.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott
kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2019.  évi  költségvetésről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelet  5/b  mellékletének  „Nem  nevesített  városüzemeltetési  és  városfejlesztési
tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
Dózsa  Lakásfenntartó  Szövetkezettel az  1.  pontban  jóváhagyott  céltámogatási
szerződést írja alá, valamint intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről
a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.

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. május 10.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
a jegyző

- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: a
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. április 18.

Pintér Attila s. k. Iván László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
                     

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

bizottság elnöke bizottság elnök



HATÁROZATI JAVASLAT                               „B” változat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019 (IV. 18.) határozata

az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat
felújítási munkáinak támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Október 23. tér 10-13.
épülettömb keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakasz felújítására az épületet kezelő
Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet (2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 6.)
által  igényelt bruttó  6.000.000,-Ft  összegű  támogatás  megadását  nem támogatja,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

    

 
Felelős:  - a határozat közléséért:

a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2019. április 29.

Dunaújváros, 2019. április 18.

Pintér Attila s. k. Iván László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
                     

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

bizottság elnöke bizottság elnök


	JAVASLAT

