
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

   Javaslat  a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi
öbölbe történő átvezetése tárgyában kötött szerződések 1. számú módosítására.

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:     Mádai Balázs elnök – vezérigazgató - DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi  és turisztikai bizottság 2016. 12. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 12. 07.
pénzügyi bizottság                                                                                           2016. 12. 06.

A napirendi pont rövid tartalma:   Jelen előterjesztés a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő
kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyában kötött  szerződések 1.
számú módosítására tesz javaslatot. 
A módosítások a befejezési határidőt  érintik  és a műszaki tartalmat pontosítják a többi feltétel
változatlanul hagyása mellett.
 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba
E-mail címe: szedresi@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-163
Iktatószám: 356 – 42 /2016.

Előkészítő aláírása:                                 Szedresi Csaba sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                    Markóth Béla sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016. 11. 30.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 30.
Törvényességi észrevétel:  nincs
Amennyiben van:                                                                 -

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések: látta: Dudás Pálné 2016. 11.30.



Javaslat

a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő
átvezetése tárgyában kötött  szerződések 1. számú módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2015.
október  26-án  vállalkozási  szerződést  kötött  a  dunaújvárosi  partvédőmű  víztelenítő  kútjaiból
kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyában ( 1. számú melléklet.)

A vállalkozási szerződés 3. pontja a befejezési határidőt 2016. december 31-ében jelölte meg.

A DVG Zrt. a 2. számú mellékletként csatolt levelében jelezte, hogy a beruházás közbeszerzési
eljárása elhúzódott, így az eredetileg tervezett határidő nem tartható, az új befejezési határidőt
2017. július 31 -ében jelölte meg.
Jelezte  továbbá,  hogy  a  fent  hivatkozott  Vállalkozási  szerződés  műszaki  tartalma  módosult,
tekintettel arra, hogy a korábbi műszaki tartalom a tanulmányterv  és nem a kiviteli tervek alapján
készült, így a kivitelezés megkezdését követően ennek pontosítása szükséges.
A műszaki tartalom pontosítása a vállalkozási díjat nem befolyásolja.
Az előterjesztés terjedelmi okokból a részletes költségvetést nem tartalmazza (több száz oldal),
csupán a főösszesítő került csatolásra.
A  Vállalkozási  szerződés  1.  számú  módosítása  a  határozat  1.  számú  mellékleteként  került
csatolásra.
(A határidő  módosításán és  a  műszaki  tartalom pontosításán kívül  a  szerződés egyéb pontjai
változatlanok maradnak.)

A beruházási  munkákkal  összefüggésben (jogszabályi  előírás alapján)  egy másik szerződés is
aláírásra került 2016. 04. 20 -án az Intercisa Múzeummal régészeti megfigyelés végzésére. (3. sz.-
melléklet )
A fent hivatkozott szolgáltatási szerződés 3.1 pontja  a régészeti megfigyelési munkák befejezését
2016. december 31-ei határidőre prognosztizálta, azonban a kivitelezési munkák csúszása miatt
természetesen ez a határidő sem tartható,  így szükséges ennek módosítása is a határozat  2.
számú mellékletét képező formában.
(A határidő módosításán kívül szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.)

A fentiekre tekintettel  kérjük a Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a szerződések 1.  számú módosításait
elfogadni szíveskedjék.

Az előterjesztést  megtárgyalta a városüzemeltetési,  környezetvédelmi és turisztikai  bizottság, a
gazdasági és területfejlesztési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 5 igen szavazattal az előterjesztést
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Pénzügyi Bizottság: 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság: 6  igen  szavazattal  az  előterjesztést  és  a  határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
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Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az előterjesztést
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2016. (XII. 15.) határozata

a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő
átvezetése tárgyában kötött  szerződések 1. számú módosítására 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  dunaújvárosi  partvédőmű  
víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyában a Dvg 
Zrt-vel  2015.  október  26-án  és  az  Intercisa  Múzeummal  2016.  04.  20  -án  kötött   
szerződésekben  a  munkák  befejezésére  vonatkozó  határidők  2017.  július  31  -ei  
módosításához és a műszaki tartalom kiviteli tervekhez történő igazításához.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a DVG  
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  -vel,  és  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  
Szolgáltatási szerződés 1. számú módosítását az Intercisa Múzeummal  írja alá.

    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

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

 
Határidő:  - 2016. december 30.

3.)   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat végezze el és a 
2017.  évre áthúzódó költségvetési  kiadás előirányzatot  a 2016.  évi  költségvetés soron  
következő módosítása alkalmával a rendelet 5. b melléklet 2017. évi tartalék előirányzat  
elnevezéssel vezesse át.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :
       a jegyző

                      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
       a városüzemeltetési és beruházásii osztály vezetője

                       - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  2016. december 30.
                        - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

     
   Dunaújváros, 2016. december 15.

                      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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                            Tóth Kálmán s.k.                                            Pintér Attila s.k.
              az ügyrendi, igazgatási és jogi                                 a Pénzügyi Bizottság 
                           bizottság elnöke                                                       elnöke                                      
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