
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12. 16.                                                                                     

a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok klímarendszerének
működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének biztosítására

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

                                                                                                         
Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                                                                                                                                    
Meghívott  :   Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke

       Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

Véleményező     bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                               2021. 12. 15.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                         2021. 12. 15.
                                                                                                       
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Dunaújvárosi  Központi  Sportegyesület  a  DVG  Zrt.
üzemeltetésében  levő  Tornacsarnok  klímaberendezés  működéséhez  szükséges  villamoshálózat
kiépítéséhez kéri az önkormányzat támogatását. A munka ára bruttó 1.214.996,-Ft lenne.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 42202-2/2021.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
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: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                     
Leadás dátuma:2021. Ellenőrzés dátuma: 2021. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:

                                                               



Javaslat 

a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok klímarendszerének
működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!                                                      
                                            
A Dunaújvárosi  Központi  Sportegyesület  (a  továbbiakban:  Egyesület)  levelével  megkereste  az
Önkormányzatot, hogy az önkormányzati tulajdonban levő, jelenleg a DVG Zrt. által üzemeltetett
tornacsarnokban a klímaberendezés működéséhez szükséges az elektromos hálózat kiépítéséhez
az  önkormányzat  anyagi  támogatását  kérje.  Az  Egyesület  kérelmében  leírja,  hogy  a
Tornacsarnokban az Egyesület 6.000.000, Ft értékben már megfinanszírozta a klímaberendezést,
azonban ennek a működtetéséhez elektromos hálózat kiépítése szükséges, amelyre forrás nem áll
rendelkezésükre.  A munkára  a  DVG  Zrt.  adott  tételes  költségvetést  tartalmazó  árajánlatot.  (a
kérelem és a mellékletét képező árajánlat az előterjesztés melléklete) 

A munka ára  bruttó 1.214.996,-Ft lenne, amelyet a következő évben tervezni kell, amennyiben a
Tisztelt Közgyűlés az Egyesület kérelmét támogatja.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi,  Gazdasági és
Városüzemeltetési  Bizottság  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  ezért  a  bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: 

                                                                 
   

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

.../2021. (XII.16.) határozata
a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok klímarendszerének

működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének biztosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  Dunaújvárosi  Központi
Sportegyesület  kérelmére  –  megrendeli  a  DVG  Dunaújváros  Vagyonkezelő  Zrt.-től  az
önkormányzati  tulajdonban  levő,  dunaújvárosi  316/7  hrsz.  alatt  felvett  ingatlanon  a
Tornacsarnokban  a Dunaújvárosi  Központi  Sportegyesület által  már  beszerzett  klímaberendezés
működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítését bruttó  1.214.996,-Ft értékben, azzal, hogy a
Városüzemeltetési  Osztály  igazolja  a  munkálatok  szakszerű  és  előirányzott  értékben  való
megtörténtét.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban  foglaltakra
figyelemmel  a  2022.  évi  önkormányzati  költségvetésében  bruttó  1.214.996,-Ft  összegű  forrást
biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó vállalkozási
szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően,
a műszaki dokumentációk csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési Osztály teljesítés igazolását
követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-
nek 30 napon belül.



4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a
pénzügyi teljesítésről.

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                    

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
               a városüzemeltetési osztály osztályvezetője

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést követő 8
napon belül
    
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a 2022.  évi  költségvetés  tervezésekor  vegye  figyelembe,  egyben
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                     a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

          - a költségvetés tervezéséért:
              a jegyző
           - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

       a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
             
Határidő:    a 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. december 16.

             Tóth Kálmán s.k.                                   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 

   bizottság elnöke és 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi

            bizottság elnöke                                                                    








