
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12. 16.

Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség
(Adománykuckó)  villamos hálózatának felújításáról

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

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Jelen  előterjesztés  a  Váci  Mihály  u.  9.  szám  alatti
önkormányzati  tulajdonú helyiség ( Adománykuckó) villamos hálózatának felújítására tesz
javaslatot a DVG Zrt. -vel történő keretszerződés megkötésével.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám:  41332-1/2021.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k.
Leadás dátuma: 2021. 11. 29.  Ellenőrzés dátuma: 2021.11. 29. 
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021. 11. 29. Ellenőrzés dátuma: 2021. 11. 29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2021. 12. 01. Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. 01. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Váci Mihály u .9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség (Adománykuckó)
villamos hálózatának felújításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. számú önkormányzati tulajdonú helyiségben karitatív jelleggel
un.  „Adománykuckó”  működik,  mely  az  anyagilag  rászorult,  nehéz  helyzetbe  került
embereknek, családoknak igyekszik segítséget nyújtani. 

Az üzemeltető – Törő Anikó - több alkalommal jelezte, hogy a helyiség villamos hálózatával
komoly gondok vannak, melynek megoldására több szakembert kért fel, de ennek ellenére a
problémát nem sikerült elhárítani.
Szükséges  tehát   a  villamos  hálózatot  illetően  egy  részletes  felülvizsgálat,  mely  nagy
valószínűséggel bontással,  új vezetékek kiépítésével,  szerelvények cseréjével, stb. járhat,
azonban  ennek  megítélése  és  műszaki  tartalmának  pontos  meghatározása  előre  nem
lehetséges, csak a hibafeltárását követően adható meg. (Ezért előre tételes árajánlat sem
készíthető.)

A  fenti  feladat  megoldására  Önkormányzatunk  a  DVG  Zrt.-t  kívánja  megbízni  egy
Vállalkozási keretszerződés formájában. ( lásd: a határozati javaslat mellékletét) 
A keretösszeg másfél  millió forint,  mely  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)
önkormányzati rendeletének 9. melléklet 24. Felhalmozási tartalék, 24.3 Képviselői körzetek
tartalék elnevezésű sorról átcsoportosítással biztosítható.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési Bizottság,
valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottsági vélemények:

A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..…  ./ 2021. ( XII. 16.) határozata  

a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség (Adománykuckó) villamos
hálózatának felújításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Váci 
Mihály  u.  9.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú  helyiség  villamos  hálózatának  
felújításával br. 1.500.000.-Ft keretösszegben a DVG Zrt.- t  bízza meg.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)
önkormányzati  rendeletének  9.  melléklet,  24.  Felhalmozási  tartalék,  24.3  Képviselői
körzetek  tartalék  elnevezésű  sorról  1.500.000.-  Ft-  nak,  a 7.  melléklet,  14.
Vagyongazdálkodási  feladatok,  3.  dologi  kiadások  elnevezésű  sorára  történő
átcsoportosításával  biztosítja.   

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a  
polgármestert, hogy a határozat  1.  pontjában  szereplő  feladat  vonatkozásában  a  
határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést a DVG Zrt .- vel írja alá.

    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

           a polgármester
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
           a városüzemeltetési osztály vezetője

                  
Határidő:  - 2022. január 15.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az
1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2021. 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 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja         
         

                           
Dunaújváros, 2021. december 16.
 

                         Tóth Kálmán s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
       a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                az ügyrendi, igazgatási és jogi
                           bizottság elnöke                                                    bizottság elnöke                 










