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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja 2019.04.18.

  Javaslat a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére,
felújítására

Előadó:  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      
               Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,        
               Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
               Pénzügyi Bizottság  

Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.04.16.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,        2019.04.16.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2019.04.16.
Pénzügyi Bizottság       2019.04.16.

A napirendi pont rövid tartalma: Árajánlatot kértünk be a DVG Zrt.-től a DMJV Polgármesteri
Hivatal  Gyepmesteri Telepének (természetben: 2400 Dunaújváros, 0127 hrsz.) bejárása során a
telep humán részlegén és a kennelekkel kapcsolatban tapasztalt problémák javítására.

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

Iktatószám: 19276/2019

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



  Javaslat 
a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére, felújítására

Tisztelt Közgyűlés!

A gyepmesteri telepen tett bejárás során több problémát tapasztaltunk a főépület és a kennelek
jelenlegi állapotával kapcsolatban. 
Az épület kora miatt szükségessé vált az épület gépészeti korszerűsítése, a világításkapcsoló és
csatlakozó aljzat cseréje, továbbá cserére szorulnak a szaniter berendezések a vízmelegítő és
fürdőszobai radiátor is. Az épület szennyvízelvezetése jelenleg hiányos így az utcafront irányába
szennyvízcsatorna kialakítása szükséges. 

A telepen jelenleg egy nyitott és egy zárt kialakítású kutyakennel található. A nyitott kennel mostani
kialakítása nem teszi lehetővé az állatok teljes elkülönítését, emiatt a kennelek oldalfalait teljes
felületükön le kell zárni.
A zárt kennel esetében a szökésbiztosság érdekében szükséges a kennelek falát minden irányból
a tetőszerkezethez zárni.

A korszerűsítési és javítási munkák elvégzésére árajánlatot kértünk a DVG Zrt.-től. Az árajánlatot
az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22)  önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (4) bekezdése alapján: „Nem kell
az önkormányzatnak három árajánlatot  bekérnie,  ha az önkormányzat  a beszerzését  100%-os
gazdasági társasága útján látja el.„

A szerződést  a  DVG Zrt.  -vel  kívánjuk  megkötni.  Ez  esetben  közbeszerzési  eljárást  nem kell
lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásával a DVG Zrt. nyilatkozik arról, hogy üzleti
tevékenysége során 2019. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek. 

A gyepmesteri telep korszerűsítéshez szükséges bruttó 5.869.859,-Ft vállalkozási díjat Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályai-
ról szóló 6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.b. melléklet 2. „Városfejlesztés és rendezés” al-
cím alatt létrehozott 1.2 „Gyepmesteri telep felújítása soron bruttó 4.000.000,-Ft rendelkezésre áll,
a fennmaradó bruttó 1.869.859, Ft összeget a 7.a. melléklet Városüzemeltetési feladatok alcím
alatt 2.3 „Játszótéri eszközök cseréje” elnevezésű sorról átcsoportosítás útján biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot és  a  2. számú mellékletként  csatolt vállalkozási
szerződést 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 határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2019. (IV.18.) határozata 

a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére, felújítására

 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 5.869.859,-Ft
összegű árajánlatát a DMJV Önkormányzat gyepmesteri telepének  korszerűsítésére  és
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  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:  a határozat közlésére: 2019. április 26.
      a szerződés aláírására: 2019. április 30.

 2. A gyepmesteri telep korszerűsítéshez szükséges bruttó 5.869.859,-Ft vállalkozási díjat
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019  (II.15.)  önkormányzati  rendelet  7.b.  
melléklet 2. „Városfejlesztés és rendezés” alcím alatt létrehozott 1.2 „Gyepmesteri telep

felújítása soron bruttó 4.000.000,-Ft rendelkezésre áll, a fennmaradó bruttó 1.869.859, Ft
összeget  a  7.a.  melléklet  Városüzemeltetési  feladatok  alcím  alatt  2.3  „Játszótéri
eszközök cseréje” elnevezésű sorról átcsoportosítás útján biztosítja.

 3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának
előkészítése során vegye figyelembe, valamint  a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételével kapcsolatos teendőeket végezze el. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért
        a jegyző
     a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

     kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
             a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

       Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
      

      
Dunaújváros, 2019. április 18.

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

                        

                           Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnök


