Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.21.
Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás - 2021. április-december hónap - megkötésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző
DVG Zrt képviselője

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

2021.10. 13.
2021.10. 13.

A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási
keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott (XI.) Út és járdaburkolatok felületi javítása,
karbantartása 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 Osztály
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 37537/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-267
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea SK
Leadás dátuma: 2021.10.07.
Ellenőrzés dátuma: 2021.10.07.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita SK
Leadás dátuma: 2021.10.07.
Ellenőrzés dátuma: 2021.10.07.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr Petánszki Lajos SK
Leadás dátuma: 2021.10.07.
Ellenőrzés dátuma: 2021.10.07.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
keretszerződés 4. sz. módosítás - 2021. április-december hónap - megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés
alapján. A szerződésben meghatározott (XI.) Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása feladat
zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja.
A 224/2021. (III.18.) közgyűlési határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött, majd 839/2021.(IX.16.)
közgyűlési

határozat

alapján

módosított

szolgáltatási

keretszerződésben

meghatározott

„Út

és

járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása” (XI.) feladatsoron 139.868.318 Ft előirányzat szerepel, mely
összeg előreláthatólag nem fedezi a 2021. év végéig ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátását. Az utak
felületi javításához, karbantartásához 25.000.000 Ft emelésére tesz javaslatot jelen előterjesztés. A fedezetet
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló
6/2021.(II.18.) rendelet 7. mellékletének 2. Városüzemeltetés 3. „Dologi kiadások” elnevezésű soron
13.650.000 Ft rendelkezésre áll, míg a 13. mellékletének 2. Városüzemeltetés 2.1. „Intézmények körüli járda
felújítása” elnevezésű sorról 1.350.000 Ft, valamint a 12. mellékletének 1.Városfejlesztés- és rendezés 1.2
„Egyéb képviselői kérések beruházási feladatai” elnevezésű sorról 10.000.000 Ft átcsoportosítása útján
biztosítja.

i

Az előterjesztést a a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.10. 13-i, az ügyrendi,

igazgatási és jogi bizottság 2021.10. 13-i ülésén tárgyalja.
Bizottsági vélemények:
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság: a Bizottság 6 igen szavazattal a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánították az előterjesztést.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…........./2021.(X.21.) határozata

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
keretszerződés 4. módosítás - 2021. április-december hónap - megkötéséről
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2021.03.24-én megkötött, a 2021. áprilisdecember hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. számú módosítását a XI. sor
előirányzatainak emelését jóváhagyja.
2.) 1. pontban szereplő XI. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) sort érintő
25.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.)
rendelet 7. mellékletének 2. Városüzemeltetés 3. „Dologi kiadások” elnevezésű soron

13.650.000 Ft rendelkezésre áll, míg a 13. mellékletének 2. Városüzemeltetés 2.1.
„Intézmények körüli járda felújítása” elnevezésű sorról 1.350.000 Ft, valamint a 12.
mellékletének 1.Városfejlesztés-

és rendezés 1.2 „Egyéb képviselői kérések

beruházási feladatai” elnevezésű sorról 10.000.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2021. évi
költségvetési

rendelet

következő

módosítása

során

vegye

figyelembe,

valamint

a

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításban való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:

- a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy
a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársasággal 2021. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 4.
sz. módosítását aláírja.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
-a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
a városüzemeltetési osztály vezetője
Határidő:

- 2021. október 29.

9.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a
határozat közlésére
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
-a határozat végrehajtásában történő közreműködésért
a városüzemeltetési osztály vezetője
Határidő:

- 2021.október 29.

Dunaújváros, 2021. október 21.

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

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

i

