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A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés az ESZI Magyar út 32. épület
légellátási, valamint az Arany János Általános Iskola, a Dunaújvárosi Óvoda és a Barátság
úti rendelő javítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések
alapján.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 31209/2020.
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: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: 2020. 07. 10.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 10.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020. 07. 10.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 10.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020. 07. 10.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 10.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
Tisztelt Közgyűlés!
Az ESZI Magyar út 32. sz. alatti épület felújítása 2019-ben megtörtént. A nyílászáró cserét
követően azonban a légellátás kiépítése elmaradt. A nyílt égésterű gázüzemű készülékek
működtetése jelenleg szabálytalan, így szükséges a légellátás mielőbbi kiépítése.
Az Arany János Általános Iskola (Március 15. tér 5.) beázásai jellemzően az elkorrodált
esőlefolyó idomoknál jelentkeznek. Javasoljuk 5 frekventált helyen az idomok cseréjét a
DVG Zrt. egy db-ra vonatkozó ajánlata alapján. Az iskola épületeinek felújítása 2022-ben
várható.
Az Eszterlánc Tagóvodában (Gábor D. u. 7.) a 3. pavilon beázása miatt szükségessé vált a
lefolyó javítása.
A Római városrészi Tagóvoda (Pajtás u. 2.) kerítésének betonlábazata 2 helyen túlnyúlik a
közterületre, elbontása szükséges. (Barta Endre alpolgármester úr kérése)
A Barátság út 2/C alatti rendelő bejárata fölé világítás kiépítése szükséges. (Szántó Péter
képviselő úr kérése)
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
..…./ 20120. ( VII. 16.) határozata
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az
önkormányzati
tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 1.913.521,-Ft összegért a
DVG Zrt.-vel elkészítteti.
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete (továbbiakban: rendelet) „5.b.
Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre álló összeg biztosítja, a rendelet
7.b. melléklet 1.Városfejlesztés- és rendezés „Szociális intézmények felújítása”
(1.124.736,-Ft), „Iskolák felújítása” (542.095,-Ft), „Óvoda felújítása” (201.540,-Ft),
11.Egészségügyi feladatok „Háziorvosi rendelők felújítása” (45.150,-Ft), elnevezésű sorra
történő átcsoportosítás útján.
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: - 2020. július 31.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban
szereplő kötelezettségvállalást a 2020. 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 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2020. július 31.
Dunaújváros, 2020. július 16.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

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

