
Fedőlap

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

Javaslat  a DHHF Nonprofit Kft. - vel  kötött Üzemeltetési Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről

 
El  őadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető
Szabó László

Meghívott:     

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

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés  a DHHF Nonprofit  Kft. - vel  kötött
„Dunaújváros  Vasmű  úton  található  köztéri  nyilvános  illemhely  üzemeltetése”  tárgyú
Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám: 37182- 1/2021.
Ügyintéző neve: Szabó László Ügyintéző telefonszáma: 25/544- 102
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea 
Leadás dátuma: 2021. 12. ….  Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. …..
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021. 12. Ellenőrzés dátuma: 2021. 12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 12. Ellenőrzés dátuma: 2021. 12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a DHHF Nonprofit Kft. - vel  kötött Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről

Tisztelt Közgyűlés !

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 12. 01-án szerződést kötött a DHHF

Nonprofit  Kft.-vel  „Dunaújváros  Vasmű  úton  található  köztéri  nyilvános  illemhely

üzemeltetése” tárgyban (1. melléklet: vállalkozási szerződés) 2022. 05. 31. napjáig.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata a „Dunaújváros  közigazgatási  területén

köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési

eljárás  indít,  mely  várhatóan  2022.01.01-től  fog  megkötésre  kerülni..  A  közbeszerzési

eljárásban szerepel a Dunaújváros Vasmű úton található nyilvános illemhely üzemeltetése,

ezért  kezdeményezzük  a  DHHF  Nonprofit  Kft.-vel  jelenleg  érvényben  levő  üzemeltetési

szerződés megszüntetését 2021.12.31 hatállyal.

A fentiek alapján Osztályunk a DHHF Nonprofit Kft.-vel a Dunaújváros Vasmű úton található
köztéri  nyilvános  illemhely  üzemeltetési munkáira  kötött üzemeltetési  szerződés  közös
megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot.

A fentikre tekintettel kérjük a T. Közgyűlést, hogy a Dunaújváros Vasmű úton található köztéri

nyilvános  illemhely  üzemeltetési  munkáira  kötött  üzemeltetési  szerződés közös

megegyezéssel  történő  megszüntetését  (határozati  javaslat  melléklete  )  támogatni

szíveskedjen.

Bizottsági vélemények:

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



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a DHHF Nonprofit Kft. - vel  kötött Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a
DHHF  Nonprofit  Kft.-vel  (székhely:  2400 Dunaújváros,  Városháza  tér  1.)  2020.
december  01-én  hatályba  lépett  Üzemeltetési  Szerződés  közös  megegyezéssel
történő megszüntetéséhez hozzájárul.
  

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező  szerződést  (Üzemeltetési
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése)  a DHHF Nonprofit Kft. -
vel  írja alá.
    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

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

                   
Határidő:  - 2021. december 31.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a               
polgármestert, a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért :
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért
    a városüzemeltetési osztály vezetője

Határidő: - 2021. december 23.
     
            
      
Dunaújváros, 2021. december

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










