
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja 2019.05.30.

  Javaslat Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér
kialakítására

El  őadó: Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke,      
               Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke,       
               Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke,
               Pénzügyi Bizottság elnöke  

El  őkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
                    Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.05. 28.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,       2019.05. 28.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.05. 28.
Pénzügyi Bizottság      2019.05. 28.

A napirendi pont rövid tartalma: Lakossági kérés alapján Dunaújváros, Hengerész utca területén
egy elkerített három játékelemből álló játszóteret alakítanánk ki a kisebb gyermekek számára. A
játszótér telepítési munkáira árajánlatot kértünk be a DVG Zrt.-től. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 21116/2019

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 s.k.
Leadás dátuma: 2019.05.23. Ellenőrzés dátuma: 2019.05.23.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019.05.23. Ellenőrzés dátuma: 2019.05.23.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019.05.23. Ellenőrzés dátuma: 2019.05.23.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



  Javaslat
 Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér kialakítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Béke  városrészben,  a  kisgyermekes  családok  kikapcsolódását

biztosítandó,  szükségesnek  érezzük  egy  új,  három  játékeszközből  álló  játszótér

kialakítását a Hengerész utca melletti parkos területen. A városrészben több játszótér is

található,  de  ezek  jelenleg  nem  tudnak  elegendő  helyet  biztosítani  a  megnövekedett

gyermeklétszámnak. A lakók többsége aláírásával hozzá járult a játszótér kialakításához.

A játékeszközök telepítési  munkáinak elvégzésére árajánlat érkezett a DVG Zrt.-től.  Az

árajánlatot az 1. számú melléklet tartalmazza.

A  játékeszközök  és  az  egyéb  közterületi  berendezések  kihelyezésének  díja  bruttó

1.699.013,–  Ft,  mely  tartalmazza  az  üzembe  helyezést  és  a  kötelező  TÜV  vizsgálat

költségeit is.

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 játékeszközök telepítési  munkáira a 6/2019. (II.15.)  Dunaújváros Megyei  Jogú Város

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól önkormányzati

rendelet  5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített  városüzemeltetési és városfejlesztési

tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja.

 

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 (V.30.) határozata

 Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér kialakítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt-től megrendeli
Dunaújváros  Hengerész  utca  területén  egy  új  közterületi  játszótér  kialakítására  bruttó
1.699.013,-Ft értékben.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott feladatra a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-től  rendeli  meg,  az  árajánlatban  foglalt  egységárak
figyelembe vételével, amelyre a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019  (II.15.)  önkormányzati
rendelet  5.b.  mellékletében „24.2.  Nem nevesített  városüzemeltetési  és  városfejlesztési
tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 3.
pont figyelembevételével előkészített beszerzési szerződést a DVG Zrt-vel írja alá.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

    Határidő:             2019. május 24.

4. 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 teendőket 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
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2019. június 14.

Dunaújváros, 2019. május 30.

          Pintér Attila sk.    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 elnöke


