
Fedőlap

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

Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének
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  alapítványi  vagyon visszajuttatása
jogcímén  önkormányzatunkhoz  2021.  februárjában  visszakerült  Szelidi  tavi   üdülőépület
tetőszigetelésének felújítására  tesz javaslatot a DVG Zrt. megbízásával.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám: 42055-1/2021.
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

Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének
felújításáról 

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-  Kiskun  Megyei  Kormányhivatal   Földhivatali  Főosztálya  2021.  február  1-én  kelt
határozatával  alapítói  vagyon  visszajuttatása  jogcímén  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatát  jelölte  meg tulajdonosként  a  dunapataji  4077  hrsz.-ú  kivett  üdülőépület,
udvar  megnevezésű  ingatlan  (továbbiakban:  Szelidi  tavi  üdülő)  vonatkozásában,  mely
ingatlan ezt megelőzően a Közszolgálat Üdülési Alapítvány tulajdonát képezte.

Az ingatlan bejárását követően kiderült, hogy a tetőszigetelés rossz állapota miatt beázások
tapasztalhatóak az épületben, így az állagmegóvás érdekében szükséges a tetőszigetelés
felújítása. 
A fenti  feladatok  elvégzésére  a  DVG Zrt.  az  1.  számú mellékletben  csatolt  árajánlatban
fogalmazta meg a felújítás konkrét műszaki tartalmát. 

Az elvégzendő munkák fedezetét br. 6.765.666.- Ft -ot a későbbiek során elfogadásra kerülő
2022.- évi költségvetési rendeletben kívánjuk biztosítani.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a   Szelidi  tavi  üdülő  tetőszigetelésének  felújítását
támogatni szíveskedjék a határozat mellékletét képező a DVG Zrt.-vel kötendő vállalkozási
szerződés formájában.

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 Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének felújításáról 

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a 
dunapataji 4077 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan ( Szelidi  tavi  
üdülő) tetőszigetelésének felújításával  bruttó 6.765.666.-Ft összegben  a  DVG  Zrt.-t.  
bízza meg.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése a  2022. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a  
polgármestert, hogy a határozat  1.  pontjában  szereplő  feladat  vonatkozásában  a  
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést 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  2022.  évi  költségvetési  rendelet  
előkészítése során vegye figyelembe.

 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
   a jegyző
 - a költségvetés  előkészítésében való közreműködésért:

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    

  Határidő: - a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásának 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                 










