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A napirendi  pont  rövid  tartalma: Javaslat  Mobilcsarnok rendeltetésszerű  használatához
szükséges munkák finanszírozására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 41442/2020.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
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:
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Javaslat
Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges munkák finanszírozására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  UNISZOL  –
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  között  2020.  május  29-én adásvételi  szerződés  jött  létre  a
kézilabda  Mobilcsarnok  vonatkozásában.  A  létesítmény  teljes  kőrűen  a  rendeltetésének
megfelelően jelenleg nem üzemeltethető.

A DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  megküldte  a  mobil  kézilabdacsarnok
üzemeltetéséhez  szükséges  kivitelezési  munkára,  szenny-  és  ivóvíz  hálózat  üzembe
helyezésére vonatkozó, bruttó 13.576.778,-Ft összegű árajánlatát. (a határozati javaslat
melléklete).

Az ajánlat az alábbi munkákat tartalmazza:
- parkoló kialakítása;
- szennyvíztároló, vízóra akna kiépítése;
- biztonságtechnikai rendszer kiépítése
- csapadékvíz elvezetés kialakítása

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

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

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

.../2020. (IX.17.)  határozata 
Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges munkák finanszírozásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megbízza  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t a kézilabda Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges
munkák  (parkoló  kialakítása,  szennyvíztároló,  vízóra  akna,  biztonságtechnikai  rendszer
kiépítése,  csapadékvíz  elvezetés  kialakítása)  elvégzésével,  bruttó  13.576.778,-Ft
vállalkozási  díjért,  egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő  Zrt.  által,  jelen  határozat  mellékletét  képező  árajánlattal  egyező
tartalommal előkészített és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett
vállalkozási szerződés aláírására azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a
vállalkozási díjat a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-nek 30 napon belül.

2.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában megjelölt
feladatra bruttó 13.576.778,-Ft összeget biztosít vállalkozási díjként az önkormányzat 2020.
évi költségvetése 5. melléklete 14. Cím Dologi kiadások soráról a 7. b. melléklet 14. címre
történő átcsoportosítással.
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Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
                   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
                       

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő megküldést
követő 8 napon belül
 -  a  vállalkozási  szerződés aláírására:  a  határozat  érintettekkel  való  közlését  követő  30
napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített
kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  önkormányzati  költségvetés  módosításakor  vegye
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

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

Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
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	Tisztelt Közgyűlés!

