
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 06. 24.

Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására

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

Előkészítő: Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Magyar Kamilla ügyintéző

Meghívott: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgató

Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 06. 23.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 06. 23.

Az előterjesztés rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő vízgazdálkodási művek üzemeltetésére,
karbantartására,  azaz  a  közcélú  vízgazdálkodási  feladatok  ellátására,  fenntartási  munkákra
irányuló  2021.  július  1.  -  2022.  június  30-ig  tartó  üzemeltetési  szerződés  megkötése  a
Dunaújvárosi Vízi Társulattal.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
  Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 21826-4/2021
Ügyintéző neve: Magyar Kamilla   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-189
Ügyintéző aláírása: Magyar Kamilla 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: 2021. 06. 16.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 06. 16.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita sk.
Leadás dátuma: 2021. 06. 16.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 06. 16.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2021. 06. 16.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 06. 16.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT

a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó
önkormányzati hozzájárulás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási  Építőipari  és  Környezetvédelmi  Társulat  (továbbiakban:
Dunaújvárosi  Vízi  Társulat)  Igazgatója  levélben  kereste  meg a  Polgármester  Urat,  melyben  a
2021. július 01. – 2022. június 30. tartó időszakra vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötését
kezdeményezi Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával (1. számú melléklet).

A Dunaújvárosi Vízi Társulat az általuk küldött üzemeltetési szerződés alapján az adott időszakra
tervezett fenntartási munkákra 4.291.056 Ft/év hozzájárulás biztosítását kéri.

Az üzemeltetési szerződés a határozati javaslat 1. számú mellékletét képezi.

A  2013.  évi  CCXLIX.  törvénnyel  módosított,  2009.  évi  CXLIV.  törvény  a  vízi  társulatokról  az
alábbiak szerint rendelkezik:

„45. § A települési önkormányzati és a magántulajdonba tartozó társulati művekre a tulajdonos
köthet a vízi társulattal – versenyeztetés nélkül – üzemeltetési szerződést.”

„  4. § (5) A társulatot a társulati művekkel kapcsolatban üzemeltetési jog és kötelezettség illeti
meg.  Jogosult  a  művekkel  kapcsolatba  kerülő  szervezetek  és  személyek  számára  a  társulati
művekre vonatkozó kezelői hozzájárulást kiadni.”

A fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete  7.  melléklet  3.  Vízgazdálkodás  és  vízkárelhárítás  /3.
dologi kiadások feladatsoron 2021. december 31.-ig tartó időszakra 2.145.528 Ft biztosított. Kérem
a Költségvetési  és pénzügyi osztály vezetőjét,  hogy a 2022. január 1. – 2022. június 30. tartó
időszakra  eső  2.145.528  Ft  önkormányzati  hozzájárulást  a  2022-es  költségvetésbe  betervezni
szíveskedjen!

Az előterjesztés a Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő vízgazdálkodási művek
üzemeltetésére, karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására, fenntartási
munkákra 2021. július 01. – 2022. június 30. tartó időszakra üzemeltetési szerződés megkötésére
irányul a Dunaújvárosi Vízi Társulattal.

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

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 a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  ../2021. (VI. 24.) határozata   

a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó
önkormányzati hozzájárulás biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a térségi  vízgazdálkodási
feladatok egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét képező –
megállapodást,  és  üzemeltetési  szerződést  köt  a  Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási
Építőipari  és Környezetvédelmi  Társulattal 2021.  július 01.  -  2022.  június 30-ig tartó
időszakra, mely feladathoz 4.291.056,- Ft/év hozzájárulást biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási  Építőipari  és  Környezetvédelmi
Társulattal  2021.  július  01.  -  2022.  június  30-ig  tartó  időszakra  a  megállapodást  és  az
üzemeltetési szerződést aláírja.

Felelős: - a szerződés aláírásáért:
   a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Határidő: 2021. június 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban meghatározott
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2021.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati
rendelete 7. melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi kiadások feladatsorán
fedezetet biztosít 2021. december 31-ig tartó időszakra 2.145.528,- Ft összegben.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalásnál a 2.145.528,- Ft összeget a 2022. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a  Költségvetési  és  pénzügyi  osztály

vezetője

Határidő: a 2022. évi költségvetés tervezése

Dunaújváros, 2021. június 24.

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

Bizottság elnöke Bizottság elnöke






