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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.11.21.

Javaslat az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás biztosítására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: -
                       
Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.11.19
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.11.19.

A napirendi  pont  rövid tartalma: Javaslat  az  Élményfürdő kültéri  medencéje  sátorfedéséhez
forrás biztosítására. A DVG Zrt. árajánlata a munkára 10.120.000,-Ft+áfa.
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1100 /2019
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: 

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

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

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fabó Éva Sportuszoda kültéri medencéje használaton kívül van. Ahhoz, hogy a sportegyesületek
Dunaújvárosban tudják megtartani edzéseiket, szükséges az Élményfürdő kültéri medencéjének
hideg időben úszásra való alkalmassá tétele. A medence sátorfedésére a DVG Zrt. megküldte
ajánlatát, a munka díja  (6 havi bérleti díj + építés és bontás)  10.120.000,-Ft+áfa,  azaz bruttó
12.852.400,-Ft (1. sz. melléklet).

Az előterjesztést  tárgyalta a Pénzügyi,  Gazdasági és Városüzemeltetési  Bizottság, valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottságok véleménye:

A Bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2019.(XI.21.) határozata 

az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,  hogy  a  Fabó  Éva
Sportuszoda  kültéri  medencéje  használaton  kívül  van.  Ahhoz,  hogy  a  sportegyesületek
Dunaújvárosban tudják megtartani edzéseiket, szükséges az Élményfürdő kültéri medencéjének
hideg időben úszásra való alkalmassá tétele.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Élményfürdő kültéri medencéjének
sátorfedését, a munkával a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg 10.120.000,-Ft+áfa,
azaz bruttó  12.852.400,-Ft  anyagköltséget  is  tartalmazó munkadíjért,  mely magában foglalja  a
sátor építés/bontás munkadíját és 6 havi bérleti díját.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.  által  előkészített,  az  1.  pontban meghatározott  munka elvégzésére  vonatozó
vállalkozási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését
követően azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítésigazolását követően fizeti
meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon
belül.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 2. pontjában
meghatározott munkára 10.120.000,-Ft+áfa, azaz bruttó 12.852.400,-Ft forrást biztosít a 2019. évi
önkormányzati költségvetés 5. melléklet 14. cím dologi kiadások során.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
            a Vagyonkezelési Osztály vezetője



a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldését 
követő 8 napon belül

      -a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
           követő 30 napon belül

6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást  a  4.  pontban foglaltaknak megfelelően a  2019.  évi  költségvetési  rendelet
következő módosításakor vegye figyelembe.

  Felelős:    - a költségvetés módosításáért:
 a jegyző

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

 Határidő:   a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja
       

Dunaújváros, 2019. november 21

             Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és

Jogi Bizottság elnöke








