
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.11.18.

Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 5. sz. módosítás - 2021. április-december hónap - megkötésére

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

Előkészítő: Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott: DVG Zrt képviselője

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.11.17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.11. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási
keretszerződés  alapján.  A  szerződésben  meghatározott  (II.)  Parkfenntartás,  városi  parkok
zöldterületek  fenntartása,  (XI.)  Út  és  járdaburkolatok  felületi  javítása,  karbantartása,   (XVIII.)
Sportpályák  berendezéseinek  javítása,  pótlása  feladatokra  jóváhagyott  előirányzat  mértéke
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 5. számú
módosítását indokolja.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám: 40994-1/2021
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya Ügyintéző telefonszáma: 25/544-267
Ügyintéző aláírása: 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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
keretszerződés 5. sz. módosítás - 2021. április-december hónap - megkötésére 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási

keretszerződés  alapján.  A  szerződésben  meghatározott  (II.)  Parkfenntartás,  városi  parkok

zöldterületek  fenntartása,  (XI.)  Út  és  járdaburkolatok  felületi  javítása,  karbantartása,   (XVIII.)

Sportpályák  berendezéseinek  javítása,  pótlása  feladatokra  jóváhagyott  előirányzat  mértéke

előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 5. számú

módosítását indokolja.

A 224/2021. (III.18.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött, majd 920/2021.(X.21.)

közgyűlési  határozat  alapján  módosított  szolgáltatási  keretszerződésben  meghatározott

Parkfenntartás,  városi  parkok  zöldterületek  fenntartása  (II.) feladatsoron  193.881.580  Ft

előirányzat  szerepel,  mely  összeg  előreláthatólag  nem  fedezi  a  2021.  év  végéig  ellátandó

feladatok  zökkenőmentes  ellátását.  A  fentiekre  tekintettel  a  DVG  Zrt.  szolgáltatási

keretszerződésének II. sorát – parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása – szakmai

indokok alapján br. 5.000.000 Ft-tal szükséges megemelni.

 A fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak

végrehajtásáról  szóló  6/2021.(II.18.)  rendelet  13.  mellékletének  5.  Viziközmű  szolgáltatás  5.4

„Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2017.” elnevezésű sorról 5.000.000 Ft átcsoportosítása

útján biztosítja. 

A 224/2021. (III.18.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött, majd 920/2021.(X.21.)

közgyűlési  határozat  alapján  módosított  szolgáltatási  keretszerződésben  meghatározott  „Út  és

járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása” (XI.) feladatsoron 164.868.318 Ft előirányzat

szerepel,  mely  összeg  előreláthatólag  nem  fedezi  a  2021.  év  végéig  ellátandó  feladatok

zökkenőmentes ellátását. Az utak felületi javításához, karbantartásához 14.855.000 Ft emelésére

tesz javaslatot jelen előterjesztés. A fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat

2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének

24. Felhalmozási tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról 9.655.000 Ft,

13. mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.6 „Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2018.”

elnevezésű sorról 5.200.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 



A 224/2021. (III.18.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött, majd 920/2021.(X.21.)

közgyűlési  határozat  alapján  módosított  szolgáltatási  keretszerződésben  meghatározott

Sportpályák berendezéseinek javítása,  pótlása (XVIII.) feladatsoron 4.289.695 Ft előirányzat

szerepel,  mely  összeg  előreláthatólag  nem  fedezi  a  2021.  év  végéig  ellátandó  feladatok

zökkenőmentes  ellátását.  Az  OMV  töltőállomás  mögötti  kültéri  fitnesz  eszközökről  készült

megfelelőségi tanúsítvány alapján a 6 eszközből 4 nem felel meg az előírt szabványoknak, nem

megfelelő az eszközök körüli esési tér nagysága. Szükséges a gumilap burkolatú pálya területének

megnövelése,  a  pálya  kibővítése  (br.  2.037.681  Ft).  A  munkálatok  befejezéséig  a  FMKH

Fogyasztóvédelmi  Főosztály  rendelkezése  alapján  a  pályát  le  kell  zárni.  Tavasz  u.  30.  előtt

található pin-pong asztal köré gumiburkolat készítését kérték az ott élő lakók (br. 1.415.556 Ft).

A fentiekre  tekintettel  a  DVG Zrt.  szolgáltatási  keretszerződésének  XVIII.  sorát  –  Sportpályák

berendezéseinek  javítása,  pótlása  –  szakmai  indokok  alapján br.  3.453.237  Ft-tal  szükséges

megemelni.

 A fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak

végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 12. mellékletének 2. Városüzemeltetés  2.3 „Dózsa

Gy.  út  körforgalom  jobbra  forgalmi  sáv  tanulmány  terv”  elnevezésű  sorról  3.453.237  Ft

átcsoportosítása útján biztosítja. 

Az  előterjesztést  a  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  2021.11.17-i,  az

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.11. 17-i ülésén tárgyalja.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottsá-

gok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
       …........./2021.(XI.18.) határozata

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
keretszerződés 5. módosítás - 2021. április-december hónap - megkötéséről

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen  határozatával  a

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő

Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  által  2021.03.24-én  megkötött,  a  2021.  április-

december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 5. számú módosítását a II., XI., XVII.

sorok előirányzatainak emelését jóváhagyja összesen br. 23.308.237 forinttal.

2.) 1. pontban szereplő II. (Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) sort érintő

5.000.000  Ft-tal  történő  emeléshez  a  fedezetet  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzat  2021.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2021.(II.18.)

rendelet  13.  mellékletének  5.  Viziközmű  szolgáltatás  5.4  „Víziközművek  műszaki  ellenőri

feladatai 2017.” elnevezésű sorról 5.000.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja.

3.) 1. pontban szereplő XI. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) sort érintő

14.855.000  Ft-tal  történő  emeléshez  a  fedezetet  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzat  2021.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2021.(II.18.)

rendelet  9.  mellékletének 24.  Felhalmozási  tartalékok 24.3.  „Képviselői  körzetekre tartalék”

elnevezésű  sorról  9.655.000  Ft,  13.  mellékletének  5.  Viziközmű  szolgáltatás  5.6

„Víziközművek  műszaki  ellenőri  feladatai  2018.”  elnevezésű  sorról  5.200.000  Ft

átcsoportosítása útján biztosítja.

4.)  1.  pontban  szereplő  XVIII.  (Sportpályák  berendezéseinek  javítása,  pótlása)  sort  érintő

3.453.237  Ft-tal  történő  emeléshez  a  fedezetet  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzat  2021.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2021.(II.18.)

rendelet 12. mellékletének 2. Városüzemeltetés  2.3 „Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi

sáv tanulmány terv” elnevezésű sorról 3.453.237 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontokban foglaltaknak megfelelően a 2021. évi

költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során  vegye  figyelembe,  valamint  a

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.



Felelős: - a költségvetés módosításáért:

    a jegyző

 - a költségvetés módosításban való közreműködésért:

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   - a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának

                     időpontja

6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy

a határozat  1.sz.  mellékletét  képező DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen Működő

Részvénytársasággal  2021.  április-december hónapra szóló szolgáltatási  keretszerződés 5.

sz. módosítását aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

  a polgármester

-a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:

 a városüzemeltetési osztály vezetője

Határidő: - 2021.november 30.

7.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a

határozat közlésére

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

  a polgármester

-a határozat végrehajtásában történő közreműködésért

 a városüzemeltetési osztály vezetője

Határidő: - 2021.november 30.

Dunaújváros, 2021. november 18.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.

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

bizottság elnöke bizottság elnöke








