
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 10. 15.

Javaslat a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

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

Előkészítő  :  Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  :  DVG Zrt. képviselője

Véleményező     bizottságok  :  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 10. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 10. 07.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  :   Az előterjesztés a Dunaújváros, Batsányi János úti felnőtt
játszótér, valamint a kutyajátszótér környezetében megvalósítandó ivókút vízellátásának és
szennyvíz elvezetésének tervezésére tesz javaslatot, a DVG Zrt. árajánlata alapján.

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

Iktatószám: 34192-3/2020

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk. Osztályvezető aláírása: Beéry Réka sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea sk.
Leadás dátuma: 2020. 10. 01. Ellenőrzés dátuma: 2020. 10. 01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2020. 09. 29. Ellenőrzés dátuma: 2020. 09. 29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2020. 10. 01. Ellenőrzés dátuma: 2020. 10. 01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV területén a Batsányi út mögött, a Felső-Dunaparton ivókút telepítése vált
szükségessé tekintettel  az elmúlt  években ott  kialakított  létesítményekre (felnőtt  játszótér,
kutyajátszótér,  kosárlabda  pálya).  Az  előterjesztés  az  ivókút  vízellátásának  és  szennyvíz
elvezetésének tervezésére irányul. A terület térképét az előterjesztés  1. számú melléklete
mutatja be.

Az ivókút vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére árajánlatot kértünk a DVG
Zrt-től  (2.  számú melléklet),  mely  szerint  a  fent  említett  feladat  elvégzésének  költsége
190.000 Ft,- + ÁFA, mindösszesen bruttó 241.300,- Ft.

Az ivókút tervezésének fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati
rendelet 7/a melléklet,  2.  Városüzemeltetés/Városüzemeltetési  és Városfejlesztési Osztály
cím alatti 2.3. „Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítése” soráról a
7/a melléklet 1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
cím  alatt  létrehozandó  „Batsányi  János  utcában  ivókút  tervezése”  elnevezésű  új  sorra
történő átcsoportosítás útján biztosítható.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  az  ajánlat  elfogadására  és  a  határozati  javaslat  mellékletét
képező, a  tervezési  feladatok  ellátásról  szóló  vállalkozási  szerződés  megkötésének
támogatására.

Az előterjesztést tárgyalja a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK

P  énzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság:   A bizottság tagjai 8 igen szavazattal –
egyhangúlag- a határozati javaslat elfogadását javasolta a Tisztelt Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság: A bizottság  tagjai  7  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2020. (X.15.) határozata

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Batsányi úti felnőtt
játszótér  mellett  megvalósítandó  ivókút tekintetében  a  tervezési  feladatok
elvégzésére felkéri a DVG Zrt-t 190.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 241.300 Ft vállalkozási
díj fejében.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  tervezési  feladatra  a  fedezetet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelet 7/a  melléklet,  2.
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési  Osztály  cím  alatti  2.3.
„Dunaújváros  területén  új  parkolóhelyek  közvilágításának  kiépítése”  soráról  a 7/a
melléklet  1.  Városfejlesztés  és  -rendezés/Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési
Osztály cím alatt létrehozandó „Batsányi János utcában ivókút tervezése” elnevezésű
új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
Polgármestert,  hogy  a  2.  pont  figyelembevételével  előkészített  vállalkozási
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: 2020. október 30.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  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 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. október 15.

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

Bizottság elnöke                                            Bizottság elnöke










	JAVASLAT

