Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 10. 15.
Javaslat a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó tervek elkészítésére
Előadó:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:
Meghívott:

Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző
Horváth Anita DVN Zrt. - vezérigazgató

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

2020. 10. 13.
2020. 10. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Mobilcsarnok közműellátásának
biztosítására vonatkozó tervek (gáz tervezés, víz-és csatorna tervek, villamos tervek )
elkészítésének elfogadására tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruh. O. Iktatószám: 41793-1/2020.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
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: 2020. 10. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 10.06.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika h. s. k.
Leadás dátuma: 2020. 10.06.
Ellenőrzés dátuma: 2020.10. 06.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020. 10. 06.
Ellenőrzés dátuma:2020. 10. 06.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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Tisztelt Közgyűlés !
Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
és
az
UNISZOL
–
Létesítménygazdálkodási Zrt. között 2020. 05. 29-én Adásvételi szerződés jött létre a
Mobilcsarnok (2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6., hrsz.: 316/7) vonatkozásában.
Az Önkormányzat területén megépített létesítmény azonban jelenleg teljes kőrűen nem
üzemeltethető a rendeltetésének megfelelően, tekintettel arra, hogy az üzemeltetéshez
szükséges víz, gáz és elektromos közműrendszerek nincsenek megfelelően kiépítve, ill.
megtervezve.
A tervek elkészítésére a DVN Zrt. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
árajánlatot ( összesen br.3. 340.100.- Ft) küldte meg Hivatalunk részére.
Az ajánlati ár nem tartalmazza az E.ON bővítési díját, valamint a szolgalmi jog, befogadó
nyilatkozat és egyéb kapcsolódó ügyintézés díját – kizárólag csak a tervezési díjat.
(Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló DMJV Közgyűlése 15/2015. (V.22)1
önkormányzati rendelet 40.§ (10) bekezdése – egyebek mellett - a következőkről
rendelkezik:
„(10) Nem kell a (9) bekezdésben meghatározott számú árajánlatot bekérni, ha az
önkormányzat a beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el ……” )
A 2020. évi költségvetési rendelet nevesített fedezetet a tervezési feladatra nem tartalmaz,
azonban ez átcsoportosítás útján biztosítható.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, a határozati javaslat és a hozzá kapcsolódó Vállalkozási
szerződés elfogadására.
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
valamint az Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság
BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:
A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (X 15.) határozata
a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó tervek elkészítésére
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Mobilcsarnok ( 2400
Dunaújváros, Eszperantó u. 6. , hrsz.:316/7) közműellátására vonatkozó tervek
elkészítésére (gáztervezés, víz- és csatorna tervek, villamos tervek) br. 3.340.100.-Ft
összeget biztosít a DVN Zrt. (2400 Dunaújváros,Városháza tér 1.) részére.
2.) Az 1.) pontban vállalt kötelezettségvállalás fedezete a 2020. évi költségvetési rendelet
7.b melléklet „2. Városüzemeltetés”, ” 2.2 Árpád út felújítása hídvizsgálati jkv. alapján”
elnevezésű sorából átcsoportosítás útján biztosítható. Az átcsoportosított összeg a 2020.
évi költségvetési rendelet 7.a melléklet „1.Városfejlesztés”, „Mobilcsarnok közműellátása,
tervek készítése” elnevezésű új során kerüljön rögzítésre.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert , hogy a 1.) pontban szereplő feladat vonatkozásában a határozat
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVN Zrt -vel írja alá.
Felelős:- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2020. november 2.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2020.
évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe.
Felelős:- a költségvetés módosításának előkészítéséért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelt következő módosításának időpontja
Dunaújváros, 2020. október 15.
Tóth Kálmán s.k.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

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

