
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.

Javaslat Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. 09. 12.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 09. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a  Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi
út,  Dózsa  György  út  és  Vasmű  út  felújítására kötött  vállalkozási  keretszerződés
módosítására tesz javaslatot.  A módosítás csak a befejezési határidőt érinti a többi feltétel
változatlanul hagyása mellett.

A     napirendi     pont     előkészítőinek     adatai  :
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 1175-79/2017

Ügyintéző neve: Debreczeni Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-256
Ügyintéző aláírása: s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Markóth Béla 

s.k.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2017. 09. 01 Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 01.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017. 09. 05. Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 05.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017. 09. 04. Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 04.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
2017. március 28-án vállalkozási keretszerződést kötött Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi
út, Dózsa György út és Vasmű út felújítására (1. számú melléklet.).

A vállalkozási keretszerződés 3. pont 3.1.) alpontja a befejezési határidőt 2017. november
30-ában jelölte meg.

A DVG Zrt.  a  2.  számú mellékletként  csatolt  levelében jelezte,  hogy  „amennyiben a II.
ütemben történő felújítások – melyek a Venyimi utat és a Vasmű utat érintik – az I.
ütemmel  párhuzamosan  kerülnek  megvalósításra,  akkor  a  városi  közlekedésben
jelentős fennakadásra lehet számítani. A fentieket figyelembe véve javasoljuk, hogy a
II. ütem kivitelezési munkáit csak 2018 márciusában kezdjük meg, melyhez szerződés
módosítás  szükséges”. A  szóbeli  egyeztetést  követően  kezdeményezik  a  szerződés
határidejét 2018. május 31-ében megjelölni.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György
út  és  Vasmű  út  felújítására kötött  vállalkozási  keretszerződés  módosítását támogatni
szíveskedjék. (A keretszerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.)

Az előterjesztést tárgyalja 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:  A bizottság  tagjai  4  igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Pénzügyi Bizottság: A bizottság tagjai 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: A bizottság tagjai 5 igen szavazattal a  határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság:  A bizottság  tagjai 6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
….../2017. (IX.21.) határozata

Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítására kötött
vállalkozási  keretszerződés 2.  számú  módosítását  a  határozat  mellékletét  képező
tartalommal 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 29.

2) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat végezze el és
a  2018.  évre  áthúzódó  költségvetési  kiadás  előirányzatot  a  2017.  évi  költségvetés
módosítása  alkalmával  a  rendelet  7.  b  melléklet  2018.  évi  tartalék  előirányzat
elnevezéssel vezesse át a 2017. december 31-i pénzforgalmi adatok alapján.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
a jegyző

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

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

     Határidő:     2017. december 22.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Pintér Attila s. k. Cserni Béla s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
                     

Hingyi László s. k. Tóth Kálmán s.k.
a gazdasági és területfejlesztési az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke








	HATÁROZATI JAVASLAT

