Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 11. 15.
Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó

szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítása (2018. április-december hónap)
megkötésére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018.11.13.
2018.11.13.
2018.11.13.
2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási
keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott út és járdaburkolatok felületi javítása,
karbantartása (XIV.) feladatra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok
zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 27131/2018
Osztály
Ügyintéző neve: Nyáradi Anna
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk
Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika sk
Leadás dátuma: 2018. 11. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2018. 11. 06.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: 2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2018. 11. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2018. 11. 06.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2018. 11. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2018. 11. 06.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
A DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
keretszerződés 4. sz. módosítása (2018. április-december hónap) megkötésére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási
keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott út és járdaburkolatok felületi javítása,
karbantartása (XIV.) feladatra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok
zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja.

A 472/2018.

(IX.20.)

közgyűlési

keretszerződésében meghatározott

határozat

alapján

a

DVG

Zrt.-vel

megkötött

szolgáltatási

út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.)

feladatsoron 244.250.500 Ft előirányzat szerepel, mely összeg előreláthatólag nem fedezi a 2018. év
végéig ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátását.
A rendkívüli téli- és tavaszi időjárás (hosszú ideig tartó fagy, ónos eső, egy nap alatt lehulló egy havi
csapadékmennyiség) nagy mértékben tovább rontotta az amúgy is rossz burkolatú utakat és járdákat,
melynek során több helyen nagy mértékű megsüllyedések, beszakadások, valamint kátyúk keletkeztek,
melyet előre nem lehetett tervezni, viszont a helyreállítást el kellett végezni a balesetveszélyes
helyzetre, valamint lakossági fórumokon felmerült kérések okán.
A fentiekre tekintettel a DVG Zrt. szolgáltatási keretszerződésének XIV. sorát – út és
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása – szakmai indokok alapján 90.000.000 Ft-tal
szükséges megemelni. Ennek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének 7.a mellékletének 23/16 „Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás kiépítés önerő FORD
ÁFA” elnevezésű feladatsoráról 70.866.142 Ft, valamint az 5. melléklet 23/3 dologi kiadások soráról
19.133.858 Ft átcsoportosítása útján biztosított.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy szolgáltatási keretszerződés XIV. sorának megemelését és szerződés
4. módosításának aláírását támogatni szíveskedjék.
Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi
bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, a bizottságok
véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2018.(XI.15.) határozata
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
szerződés /2018. április-december hónap/ 4. számú módosításáról
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által 2018.
február 28-án megkötött, a 2018. április-december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 4.
számú módosítását, a XIV. sor előirányzatának emelését jóváhagyja.
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő XIV. (út és járdaburkolatok
felületi javítása, karbantartása) sort érintő 90.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet
Dunaújváros MJV 2018. évi költségvetése 7.a mellékletének 23/16 „Élményfürdő fűtési meleg víz
ellátás kiépítés önerő FORD ÁFA” elnevezésű feladatsoráról 70.866.142 Ft, valamint az 5. melléklet
23/3 dologi kiadások soráról 19.133.858 Ft átcsoportosítása útján biztosítja.
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2018. április-december
hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítását aláírja.
Felelős:

- a szerződés aláírásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Határidő:

-2018. november 28.

4.)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. pontokban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős:

Határidő:

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: a költségvetési és
pénzügyi osztály vezetője
- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2018. november 15.

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

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

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

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

