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Javaslat
a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és riasztó rendszere
távfelügyeletére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vagyonkezelésében volt 2020. augusztus 31. napjáig a Dunaújvárosi Széchenyi
István Gimnázium és Kollégium, természetben 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/A. alatti épülete (1. sz. melléklet). A vagyonkezelői jog megszűnésével az önkormányzat köteles gondoskodni az ingatlan távfelügyeletét biztosító riasztórendszer üzemeltetéséről.
A TOLNA-ŐR Kft. megküldte ajánlatát, mely tartalmazza a tűzjelző rendszer karbantartását,
hatósági átjelzését és a riasztó rendszer távfelügyeletét (a határozati javaslat melléklet). Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete alapján a 100.000,-Ft nettó összeget
meghaladó beszerzések esetén legalább három árajánlat bekérése szükséges.
Orosz Csaba képviselő arról tájékoztatta osztályunkat, hogy a már meglévő távfelügyeleti
rendszert kizárólag a TOLNA-ŐR Kft. tudja üzemeltetni, más társaságnak új rendszert kellene kiépítenie, ami jelentős költségekkel járna.
Fentiek miatt a határozati javaslat a TOLNA-ŐR Kft.-t megbízását támogatja.
Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
Bizottságok véleménye
A bizottságok elnökei a bizottságok álláspontját a közgyűlésen, szóban ismertetik.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…..../2020.(IX.17.) határozata
a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszer karbantartásáról és riasztó rendszere
távfelügyeletéről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a TOLNA-ŐR Kft.-t (2400
Dunaújváros, Balogh Á. u. 10.) a Széchenyi István Kollégium (2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A.) tűzjelző rendszere karbantartásával, hatósági átjelzésével és a riasztó rendszer távfelügyeletével a határozat melléklete szerinti ajánlatnak megfelelően bruttó
1.000.000,-Ft keretösszegen belül, egyúttal felhatalmazza a polgármester az ajánlattal egyező és a TOLNA-ŐR Kft. által előkészített vállalkozási szerződés aláírására,
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől
számított 8 napon belül
- a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését köve
tő 30 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt összegű forrás rendelkezésre áll Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5. melléklete
14. Vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások során.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől

számított 8 napon belül
Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

