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A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a MRE Újváros Drogambulancia
lefolyóvezeték csere pótmunkáira, a Dunaferr iskola konyha padló -, a Móricz iskola konyha
kémény javítási munkáira, a Petőfi iskola konyha részleges burkolat és lefolyó csere és a
BIROK Szabó Magda Tagintézmény konyha ételszállító lift csere munkáira tesz javaslatot a
DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 24903/2021.
Osztály
Ügyintéző neve: Mózes Tibor
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
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. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2021. 06
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika h. s.k.
Leadás dátuma: 2021. 06. 16.
Ellenőrzés dátuma: 2021. 06. 16.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021. 06. 16.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2021. 06. 16.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
Tisztelt Közgyűlés!
A Petőfi S. u. 1. sz. alatti épületben üzemelő MRE Újváros Drogambulancia lefolyóvezeték
cseréje során pótmunkák elvégzése vált szükségessé. A pótmunkák – csempe- és PVC
burkolattal kapcsolatos - részének költségét, üzemeltető Magyarországi Református Egyház
vállalta 746.463,- Ft összegben DVG Zrt. költségvetése alapján.
A Dunaferr iskola konyhájában (Apáczai Cs. J. u. 13.) az egyik gázkészülék mentén a járólap
részben megégett, illetve megrepedt. Szükségessé vált a sérült elemek cseréje hétvégi
munkavégzéssel.
A Móricz Zsigmond Általános Iskola (Kodály Z. u. 7.) igazgatója kéri a konyha kéményének
javítását. A VÉD-SZ Kft. állapotfelmérése alapján a kéményfalazat javításra szorul.
A Petőfi Sándor Általános Iskola (Római krt. 2.) konyhájában 2020.június 18-án történt
ellenőrzése során a FM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya az alábbi
közegészségügyi hiányosság megszüntetését kérte: „ A padozat az előkészítő és főzőtérben
repedezett, nem résmentes takaríthatósága akadályozott”. Ezenkívül a konyha alatti
pincében a még ki nem cserélt lefolyóvezeték szakasz cseréje is szükséges, tekintettel arra,
hogy több helyen szivárog.
A BIROK Szabó Magda Tagintézmény és a Hild szakközépiskola (Bercsényi u. 8-10)
ellátását biztosító konyha ételszállító lift meghibásodott, szakvélemény alapján javítása nem
lehetséges, cserére szorul. Jelenleg a kiszállított készételt kétfordulós lépcsőn kell felhordani
a személyzetnek, ez hosszú távon nem megoldható.

Jelen előterjesztés a fenti munkákra vonatkozó, az alábbi táblázatban összefoglalt feladatok
elvégzésére fogalmaz meg javaslatot a DVG Zrt. költségvetései alapján (1. sz. melléklet)
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási
munkáinak elvégzését és a vállalkozási szerződés (2. sz. melléklet) megkötését támogatni
szíveskedjék.
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
A bizottságok véleményei:
A bizottságok véleményeit a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..…./ 2021. ( VI. 24.) határozata
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 12.937.911,-Ft összegért a
DVG Zrt.-vel elkészítteti.
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet 2. Városüzemeltetés 3. dologi
kiadások „Haszonbérlemények felmérése, felosztása” elnevezésű sorról 104.650 Ft-ot, a
7. melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi kiadások „Verebély u.
folytatásában vízelvezető
ároktisztítás” elnevezésű sorról 4.252.487 Ft-ot, 12.
melléklet 2. Városüzemeltetés, 2.6 „Temető faház” elnevezésű sorról 1.000.000 Ft-ot a 9.
melléklet 24.4 „Intézményi felújítási tartalék” elnevezésű sorról 535.663 Ft-ot a 12.
melléklet „Konyhák fejlesztése” elnevezésű sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.
Valamint a 9. melléklet 24.4 „Intézményi felújítási tartalék” elnevezésű sorról a 13.
melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 1.4. „Petőfi S. u. 1. épület felújítása” elnevezésű
sorra 668.318 Ft, a 13. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 1.5 „Konyhák felújítása”
elnevezésű sorra 6.376.793 Ft átcsoportosítása útján biztosítja.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a
vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - 2021. július 15.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés soron következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: - a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2021. július 15.
Dunaújváros, 2021. június 24.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

