
 Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.06.20.

Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán
beérkezett számla kifizetéséhez utólagos forrás biztosítására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.06.18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.18.

A napirendi pont rövid tartalma: 
2018.06.06-án kötöttünk szerződést a BRIVI-SZER Kft-vel a szennyvíztisztító telep II. ütemű felújítására.
Jelen  előterjesztés  a  felújítás  kapcsán  felmerült  pótmunkák  kifizetéséhez  szükséges  forrás
átcsoportosítására tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 27902/2019

Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása:Telekesné Sz. Orsolya SK Igazgató/osztályvezető aláírása: Markóth Béla SK

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé P. Anita
Leadás dátuma: 2019.06.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.06.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma: 2019.06.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.06.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019.06.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.06.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán beérkezett számla
kifizetéséhez utólagos forrás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

2018.06.06-án  közbeszerzés  keretében  szerződést  kötöttünk  a  BRIVI-SZER  Kft-vel  a

szennyvíztisztító telep II. ütemű felújítására. A szerződés 10%-os tartalék keretet tartalmaz előre

nem látható munkálatokra.  2019. június 13-án beérkezett  a BRIVI-SZER által  kiállított  BRVSZ-

2019-68 számú, bruttó 33.617.766 Ft összegű számlája a pótmunkákról. A 2019.évi költségvetés

tervezésekor  a  10  %-os  tartalék  keret  áthúzódóként  nem  lett  figyelembe  véve,  ezért  forrás

átcsoportosítása szükséges.

A  számla  kifizetéséhez  a  forrást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi

költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2019.(II.15.)  rendelet  7.a  mellékletének  5.

Viziközmű szolgáltatás 5.3 Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés elnevezésű

sorról a  7.b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás, b. Szennyvíztisztító telep felújítása II. ütem

elnevezésű sorra a történő átcsoportosítás útján biztosítja. Az átcsoportosításra kerülendő összeg

nem veszélyezteti a költségvetési sorhoz tartozó munkálatok elvégzését.

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a

bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2019.(VI.20) határozata

a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán beérkezett számla
kifizetéséhez utólagos forrás biztosításáról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a BRVSZ-2019-68 számú

bruttó 33.617.766 Ft összegű számla kifizetéséhez, forrás átcsoportosításhoz hozzájárul.

2) Az 1. pontban szereplő számla kifizetéséhez fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzat  2019.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2019.(II.15.)

rendelet 7.a mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.3 Szennyvíztisztító telep új sodorvonali

vezeték  kivitelezés  elnevezésű  sorról  7.b  mellékletének  5.  Viziközmű  szolgáltatás,  b.

Szennyvíztisztító  telep  felújítása  II.  ütem elnevezésű  sorra  a  történő  átcsoportosítás  útján

biztosítja. 



3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt 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

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:         - a 2019. évi költségvetés módosítása

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  a szerződés aláírásával  

egy időben

Dunaújváros, 2019. június 20.

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








