
                                                                                                                         
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. augusztus 11.

Javaslat Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és
többletmunkára megkötött szerződés módosítására

Előadó: -a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
  turisztikai bizottság elnöke
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-a pénzügyi bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Bála városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott:     Mádai Balázs elnök – ügyvezető - DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016. 08. 09
pénzügyi bizottság 2016. 08. 09
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 08. 09
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 08. 09

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót-
és többletmunkára megkötött szerződés módosítás ismertetése és megtárgyalása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Sasvári Melinda
E-mail címe: sasvarim@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-166
Iktatószám: 2180-114/2016

Előkészítő aláírása:                                 Sasvári Melinda s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                    Markóth Béla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                Dr. László Borbála s.k.
Leadás dátuma: 2016. 08. 05.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 08. 05.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:                                                                 -

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat

Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára
megkötött szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az Építők útjának első 200 m -es szakasza részben önkormányzati finanszírozásból, részben az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló „Belterületi utak, járdák,
hidak  felújítása”  pályázat  keretében  újul  meg.  Az  útfelújítást  megelőzően  az  elöregedett
közműveket az érintett közműkezelők kicserélték. A közműcserékhez kapcsolódó egyéb bontási és
helyreállítási munkák egy részét a DVG Zrt. végezte külön szerződés alapján. A kivitelezés során
számos olyan pót- és többletmunka merült fel, ami az előkészítés során nem volt tervezhető, ezért
a korábban megkötött szerződés (1. számú melléklet) szerződéses összegét módosítani kívánjuk.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (4) bekezdése alapján:

„(4) Nem  kell  az  önkormányzatnak  három  árajánlatot  bekérnie,  ha  az  önkormányzat  a
beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el.„

DVG Zrt. árajánlatai alapján a pót- és többletmunkák elvégzéséhez összesen bruttó 24.051.319,-
Ft szükséges. (2-4. sz. melléklet), amelyből szerződéssel le nem fedett 21.051.319,-Ft összegű a
pót- és többletmunka.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az  Építők  útja  I.  ütem  felújításához  kapcsolódó  pót-  és
többletmunkára  adott  árajánlatokat  és  az  1.  számú  szerződésmódosítás  (5.  sz.  melléklet)
megkötését 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.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság,

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: 

véleményüket az elnökök szóban terjesztik a közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2016. (VII. 11.) határozata

2



Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára
megkötött szerződés módosításáról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt.  bruttó 24.051.319,-Ft
összegű árajánlatát a Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításághoz kapcsolódó pót- és
többletmunkára  vonatkozóan  és  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat
mellékletét képező 1. számú szerződésmódosítást a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
-vel. írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

 
Határidő:  -  a határozat közlésére: 2016. augusztus 31.

-  a szerződés aláírására: 2016. augusztus 31.

2) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Építők  útja  I.  ütem  felújításához
kapcsolódó pót-  és többletmunkákhoz szükséges fedezetet  6.541.594,-  Ft  összegben a
3/2016.  (II.19.)  önkormányzati  rendelet  7.b.  mellékletében  „2.
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „2.
Belterületi utak felújítása” szakfeladat soráról átcsoportosítással, másrészt 14.509.725,-Ft
összegben  a  rendelet  7.b.  mellékletében  „1.Városfejlesztés-  és
rendezés/Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési  osztály”  alcím  alatt  szereplő  „23.
Gazdasági  Ellátó  Szervezet  összevont  felújítási  kiadásai”  szakfeladat  soráról
átcsoportosítással biztosítja.

3) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
szereplő kötelezettségvállalást a 2016. 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 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. augusztus 31.

      
Dunaújváros, 2016. augusztus 4.

                              
                       
                         Cserni Béla s.k.                                                 Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke
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                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 
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