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vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-december hónap) 2. számú módosítására
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott
erdőfenntartás, erdészeti munkák (I.), parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása (II.), út és
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 2. számú
módosítását indokolja.
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JAVASLAT
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés /2016. április-december hónap/ 2.sz. módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő
szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott
erdőfenntartás, erdészeti
munkák (I.), parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása (II.), út és járdaburkolatok
felületi javítása, karbantartása (XIV.), feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag
nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 2. számú módosítását
indokolja.
A 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási
keretszerződésében az út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása feladatsoron
95.000.000 Ft előirányzat szerepel, mely összeg előreláthatólag nem fedezi a 2016. év végéig
ellátandó feladatokat. Az előirányzat emelését az elöregedett úthálózat folyamatos mértékű
forgalmi terhelése, az elöregedett csatornahálózatnak a szélsőséges időjárási viszonyok
miatti nagy terhelése, valamint a betervezett munkák elvégzése során előre nem várt
kivitelezési nehézségek, továbbá pótmunkák elvégzése indokolja.
A különböző hatóságoktól (rendőrség, mentők, katasztrófavédelem), a szolgáltatóktól pl.
tömegközlekedés, a lakosságtól, valamint az önkormányzati képviselőktől megnövekedtek a
bejelentések az úthálózatot érintő hibákra és azok kijavítására. A tavaszi hónapok alatt több
balesetveszélyes úthiba, süllyedés, gyűrődés, kimosódás keletkezett, mellyel nem számoltunk.
A fentiekre tekintettel a DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének XIV. sorát – út és
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása – szakmai indokok alapján 34.000.000 Ft-tal
szükséges megemelni.
A 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási
keretszerződésében az erdőfenntartás, erdészeti munkák (I.) feladatsoron 92.000.000,- Ft
előirányzat szerepel, mely összeg előreláthatólag nem fedezi a 2016. év végéig ellátandó
feladatokat.
A fentiekre tekintettel a DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének I. sorát – erdőfenntartás,
erdészeti munkák – 14.052.364 Ft-tal szükséges megemelni.
A 160/2016.(III.17.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási
keretszerződésében a parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása (II.) feladatsoron
200.000.000,- Ft előirányzat szerepel, mely összeg előreláthatólag nem fedezi a 2016. év végéig
ellátandó feladatokat.
A fentiekre tekintettel a DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének II. sorát – parkfenntartás,
városi parkok zöldterületek fenntartása – 19.947.636 Ft-tal szükséges megemelni.
A DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének I.-II.-XIV. során szereplő előirányzatok
megemelése biztosítaná 2016. év végéig ellátandó feladatok vonatkozásában a
zökkenőmentes feladatellátást.
A keretszerződés további sorait a módosítás nem érinti.
Az előterjesztést a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi
bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság tárgyalta.

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság 2016.09.13-i ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.09.14-i ülésén 4 igen szavazattal egyhangúlag, a
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.09.14-i ülésén 4 igen
szavazattal egyhangúlag, a gazdasági és területfejlesztési bizottság a 2016.09.14-i ülésén 5 igen
szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2016.(IX.22.) határozata
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 2. számú módosításáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által
2016. március 23-án megkötött, a 2016. április-december hónapokra szóló szolgáltatási
keretszerződés 2. számú módosítását a I.-II.-XIV. soron szereplő előirányzatok emelésével
jóváhagyja.
2.) Az 1. pontban szereplő I. (erdőfenntartás, erdészeti munkák) sort érintő kötelezettségvállalásra
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak
végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi
kiadások elnevezésű előirányzat során 14.052.364,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7.b. mellékletben
1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. számú
„Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (14.052.364,-Ft) kiemelt előirányzatok
sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó Szervezet egyéb tervezett kiadásait az
átcsoportosítás nem befolyásolja.
3.) Az 1. pontban szereplő II. (parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) sort érintő
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről
és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú
„Városüzemeltetés”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat során 19.947.636,-Ft többlet fedezetet
biztosít a 7.b. mellékletben 1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Osztály 23. számú „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (19.947.636,-Ft)
kiemelt előirányzatok sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó Szervezet egyéb
tervezett kiadásait az átcsoportosítás nem befolyásolja.
4.) Az 1. pontban szereplő XIV. (út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) sort érintő
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről
és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú
„Városüzemeltetés” elnevezésű előirányzat során 34.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7.a.
melléklet 1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 1. számú
„Kisdobos u. 1-3. mögötti parkoló építése (eng + kivit.)” (4.000.000,-Ft), valamint a 7.b. mellékletben
1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. számú
„Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (30.000.000,-Ft) kiemelt előirányzatok
sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó Szervezet egyéb tervezett kiadásait az
átcsoportosítás nem befolyásolja.
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pont
figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2016. április-december
hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosításának aláírására, továbbá, hogy

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos
pénzügyi teljesítésről.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály
a költségvetési és pénzügyi osztály
Határidő: 2016. szeptember 30.

6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. - 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős:

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

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

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
turisztikai bizottság elnöke

