Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül.
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 11. 21.
Javaslat a Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti terület balesetveszélyes
állapotának megszüntetésére
Előadó:

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

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:

DVG Zrt. Csavajda Dávid–ágazatvezető

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019. 11. 19.
2019. 11. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Kalandparkban ( volt Vidámpark) a
mászófal előtti terület balesetveszélyes állapotának megszüntetésére illetve az ezzel összefüggő
szerződés aláírására tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 21579 -7/2019
Osztály
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba
Ügyintéző aláírása:

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:Közbeszerzési szempontú
felülvizsgálatot végző személy:
Somfainé Petőfalvi Anita h. s. k.
Leadás dátuma: 2019.11. 13.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 13.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika h. s.k.
Leadás dátuma: 2019.11. 13.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 13.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019.11. 13.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 13.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
a Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti terület balesetveszélyes állapotának
megszüntetésére
Tisztelt Közgyűlés !
Modern Városok Program keretén belül a 1394/2016. (VII.21) sz. Kormányhatározat 6.c.)
pontjában nevesített „ A vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását
célzó beruházások támogatása” című projekt keretei között a DVG Zrt. kivitelezésében megújult
a volt Vidámpark területe.
A költségvetés nem tartalmazott több olyan szükséges beavatkozást, ami a hosszú távú
biztonságos üzemeltetéshez szükséges volna a mászófal közelében, így nem tartalmazta a volt
színpad előtti zenekari árok eltömedékelését, ezzel összefüggésben egyes fák kitermelését, útban
lévő épületlakatos szerkezetek bontását, hengerelt zúzottkő pálya felületi kiegyenlítését, stb.
(Jelenleg ezen a területrész használatához a műszaki átadás –átvételi eljárás során nyilatkozók
nem járultak hozzá.)
A fenti balesetveszélyes állapot megszüntetésére a DVG Zrt. bruttó 3.430.240.- Ft összegű
árajánlatot adott.(1. számú melléklet).
A feladat elvégzésére a következő fedezet áll rendelkezésre :
-

1. 930.105.-Ft a 2019. évi költségvetési rendelet 7/a melléklet „22. Pályázati és egyéb
támogatással megvalósuló projekt kiadási „ cím alatt a „ 22.5.8. MVP Vidámpark fejlesztés,
beruházás” sor még fel nem használt összege, illetve
1.500. 135.- Ft átcsoportosítással a 2019. évi költségvetési rendelet 7/a. melléklet „ 3
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás „ alcím alatt szereplő „ 7 M 8 melletti surrantó
kialakítása” sorából .

.
A felhasznált források a rendelet 5. mellékletében a „22.Pályázati és egyéb támogatással
megvalósuló projektek kiadásai „ cím alatt szereplő „22.5.3. Modern Városok Program/ 3 dologi
kiadások” megnevezésű során kerül feltüntetésre.
Kérjük a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a DVG Zrt. vel megkötendő szerződés aláírását
támogatni szíveskedjék
.
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:
A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./ 2019. (XI. 21.) határozata
a Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti terület balesetveszélyes állapotának
megszüntetésére
.
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Kalandparkban (volt
Vidámpark) a mászófal előtti terület balesetveszélyes állapotának megszüntetésével a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) kívánja megbízni nettó
2.700.976.-Ft. + ÁFA (bruttó: 3.430.240.- Ft) összegben.
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6 /2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alábbi soraiból
biztosítható:
br. 1.930.105.-Ft összeg a rendelet 7/a melléklet „22. Pályázati és egyéb támogatással
megvalósuló projekt kiadásai „ cím alatt a „ 22.5.8. MVP Vidámpark fejlesztés, beruházás”
soron még fel nem használt keret terhére , illetve a
- br.1.500.135.- Ft a rendelet 7/a. melléklet „ 3 Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás „ alcím
alatt szereplő „ 7 M 8 melletti surrantó kialakítása” sorából átcsoportosítással.
A felhasznált források a rendelet 5. mellékletében a „22.Pályázati és egyéb támogatással
megvalósuló projektek kiadásai „ cím alatt szereplő „22.5.3. Modern Városok Program/ 3 dologi
kiadások” megnevezésű során kerüljön rögzítésre.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
1. pontjában leírt feladat vonatkozásában 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
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: - 2019. november 29.
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.
Felelős: -a határozat végrehajtásáért :
a jegyző
-a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

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

Dunaújváros, 2019.november 21.

Tóth Kálmán s.k.
pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

