
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.09.05.

Javaslat a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő beveze-
tése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosítására

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

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság             2017.09.04.
Pénzügyi Bizottság              2017.09.04.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.09.04.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2017.09.04.

   A napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Dunaújvárosi  partvédmű víztelenítő  kútjaiból  kitermelt  víz  a
szabadstrand  vízpótlásának  kivitelezése  az  utolsó  fázisához  érkezett.  A  kivitelezés  folyamán
felmerültek váratlan feladatok, melyek a határidő hosszabbítását és többlet költség szükségességét
eredményezik. Jelen előterjesztés a határidő hosszabbítására és többlet költség biztosítására irányul. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és

Beruházási Osztály
Iktatószám: 561-6/2017.

Ügyintéző neve: Kindle-Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129

Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: Forrás: 2015. évi költségvetés 5.b. melléklet, Pályázati önerő tartalék sor.   -     
Benkovics Kornélia s.k.

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.______ Ellenőrzés dátuma: 2017._______
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba törté-
nő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata DMJV Közgyűlése 583/2015. (X.15.) határozata
(1. számú melléklet.)  alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel   2015.  október 26-án
vállalkozási  szerződést  kötött  a  dunaújvárosi  partvédőmű  víztelenítő  kútjaiból  kitermelt  víz
szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyában. 
A vállalkozási szerződés 3. pontja a befejezési határidőt 2016. december 31-ében jelölte meg.

A későbbiekben a DVG Zrt. jelezte, hogy a beruházás közbeszerzési eljárása elhúzódott, így az
eredetileg tervezett határidő nem tartható, így a Vállalkozási szerződés 1. számú módosítására
került sor, az új befejezési határidőt 2017. július 31 -ében jelölte meg. Önkormányzatunk 813/2016.
(XII.15.) határozatával támogatta a módosítást. (2.sz. melléklet)

A kivitelezés  az  utolsó  fázisához  érkezett.  A kivitelezés  folyamán  felmerültek  olyan  feladatok,
melyek  elvégzése  szükséges,  ami  többlet  költséggel  mely  összege  24.912.494,-  Ft  +  ÁFA,
valamint határidő hosszabbítással jár, ezek alapján a szerződés 2. számú módosítása szükséges.
A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, kéri ezen feladatok
maradéktalan elvégzéséhez a Közgyűlés támogatását. (3.sz. melléklet) 
Az elkorhadt vezetékek teljes körű cseréjéhez szükséges a többlet forrás biztosítása. A határidőt
2017. október 30-ai dátummal jelölte meg a kivitelező.

A kivitelezés befejezéséhez szükséges forrást  Dunaújváros MJV Önkormányzatának a 2017. évi
költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló rendelete 5.b melléklet Általános tartalék
sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.
A fent  megjelölt  összeg a rendelet  7.  a mellékletben a Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás /  1.
„Partvédőmű víztelenítő
kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése” előirányzat sorra csoportosítandó
át.

A fentiekre tekintettel  kérjük a Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a szerződések 2.  számú módosításait
elfogadni, a kivitelezéshez szükséges forrást biztosítani szíveskedjék.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a bizottságok  2017.09.04-i  rendkívüli  ülésén  tárgyalták,  a
bizottsági véleményeket a bizottsági elnökei szóban ismertetik.

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

      



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2017. (IX. 05.) határozata

a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő beveze-
tése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  dunaújvárosi  partvédőmű
víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyában a DVG
Zrt-vel kötött  szerződésben a munkák befejezésére vonatkozó határidő 2017. október 30.
-ai módosításához, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges 24.912.494,- Ft + ÁFA
többletforrás biztosításához.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés 2. 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. szeptember 15.

3.)        Dunaújváros Megyei Város Közgyűlése elhatározza, hogy a (z) 1 pontban szereplő
24.912.494,-  Ft  +  ÁFA  forrást  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  a  2017.  évi
költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló rendelete 5.b melléklet Általános
tartalék sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja. A fent megjelölt összeg a rendelet 7.
a mellékletben a Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás / 1. „Partvédőmű víztelenítő kútjaiból
kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése” előirányzat sorra csoportosítandó át.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :
                            a jegyző

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

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

Határidő:  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. szeptember 15.
                             - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

     
Dunaújváros, 2017. szeptember 05.

                      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                                      
                                                                                                         



                                                                   


