
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 08.03.

Javaslat a Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó
vállalkozási szerződések 1. számú módosítására

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. -elnök vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 08. 02.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 08 .02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 08. 02.
pénzügyi bizottság 2017..08. 02.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Napsugár Tagóvoda
és  az  Aprók  Háza  Tagóvoda  felújítására  vonatkozó  vállalkozási  szerződések  1.  számú
módosítására. A módosítás többletforrást nem igényel.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 12772-29/2017
Ügyintéző neve: Markóth Béla városüzemeltetési és 
beruházási osztályvezető

Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-163

Ügyintéző aláírása: Markóth Béla s.k. Osztályvezető aláírása: Markóth B. s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita …......
Leadás dátuma: 2017......... Ellenőrzés dátuma:2017. …......
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k. 
Leadás dátuma: 2017. 07. 26. Ellenőrzés dátuma: 2017. 07. 26.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017. 07. 26. Ellenőrzés dátuma: 2017. 07. 26.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

 a Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó vállalkozási
szerződések 1. számú módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
2017.  május  10  -én  Vállalkozási  szerződést  írtak  alá   Dunaújvárosi  Óvoda  Napsugár
Tagóvoda  és  az  Aprók  Háza  Tagóvoda felújításának  és  energetikai  korszerűsítésének
kivitelezési munkálatai tárgyában a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 és a TOP-6.5.1-15-DU1-
2016-00004. azonosító számú nyertes pályázattal összefüggésben. (1.számú melléklet)

A vállalkozási  szerződésben nem került  külön -külön bontásra a két  pályázathoz  tartózó
műszaki tartalom, így azok költségei sem voltak elkülöníthetőek.

A  pályázati  forrással  való  elszámolás  szempontjából  fontos,  hogy  a  fent  hivatkozott  két
pályázat mindegyikéhez külön költségvetés legyen rendelve, így a Vállalkozási szerződések
2.1 pont első bekezdései kibővülnek a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 és a TOP-6.5.1-15-
DU1-2016-00004. azonosító számú projektekből történő finanszírozás összegével.

Mgj.: a Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása mellékelten csatolt műszaki tartalom a
Napsugár  Tagóvoda  vonatkozásában  némely  ponton  módosult  a  Vállalkozási  szerződés
mellékletében foglaltakhoz képest,  a felújítás közben szükségessé váló  korrekciók miatt,
azonban ez nem érinti a  vállalkozási díj összegét. 
Terjedelmi  okokból  a műszaki tartalmat is  magában foglaló  tételes költségvetéseket  nem
csatoljuk, azok megtekinthetőek a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon. 

A  fentiekre  tekintetettel  kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  szerződések  1.  számú
módosításait ( Határozati javaslat 1. és 2. számú melléklete) elfogadni szíveskedjék.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a városüzemeltetési, 
turisztikai és környezetvédelmi bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a
pénzügyi bizottság a 2017. 08. 02 - ai rendkívüli ülésén megtárgyalta, a bizottságok 
véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (VIII.03.) határozata

 Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó vállalkozási
szerződések 1. számú módosítására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Napsugár Tagóvoda és 
az Aprók Háza Tagóvoda felújításának és energetikai korszerűsítésének  tárgyában 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2017. május 10 - én kötött Vállalkozási  
szerződések módosításához.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását,
illetve a  határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1. számú  
módosítását 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:  - 2017. augusztus 15.

Dunaújváros, 2017. augusztus 03.

                      Cserni Béla s.k.                                              Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi            a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                  bizottság elnöke

                  

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