
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely
kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítására 

Előadó  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Előkészítő  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott  : Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok  :
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : Az előterjesztés a Dunaújváros területén 6 db engedélyes
tervvel  rendelkező  gyalogátkelőhely  kivitelezési  munkái  tárgyban  kötött  vállalkozási
keretszerződés 3. módosítására tesz javaslatot.
A módosítások a befejezési határidőt érintik és a műszaki tartalom változásából kifolyólag
változik a vállalkozói díj is.

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

Iktatószám: 8700-20/2018

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166 
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk
Leadás dátuma: 2018. 05. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka sk
Leadás dátuma: 2018. 05. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. 05. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely
kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  július  20-án  vállalkozási
keretszerződést  kötött  a  DVG Zrt.-vel  Dunaújváros  területén  6  db engedélyes  tervvel
rendelkező gyalogátkelőhely (3 db Bocskai I. utca, 2 db Táncsics M. út – Esze T. u.
kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) kivitelezési munkáinak  elvégzésére, melyet 2017.
január 3-án, majd 2017. július 5-én módosítottak.

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/UT/NS/A/282/6/2016 ügyirat számú határozata alapján a
Kallós D. utcában tervezett gyalogátkelőhelyet a Dózsa György út irányába 15 m-rel el kellett
tolni. (1. melléklet)

A  DVG  Zrt.  elkészítette  a  Kallós  D.  utcai  gyalogátkelőhely  kivitelezésének  módosított
költségvetését, mely szerint a gyalogátkelőhely 15 m-es eltolása bruttó 1.865.012 Ft többlet
költséget eredményez (2. melléklet).
A  műszaki  tartalom  módosulásának  megfelelően  a  vállalkozási  díj  1.865.012  Ft-tal
emelkedik. Az emelés forrása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet  7/a
mellékletének  1.  Városfejlesztés  cím,  1.3  Gyalogátkelőhelyek  kivitelezése  (FORD.  ÁFA)
sorról történő átcsoportosítással biztosítható.

A  Vállalkozó  DVG  Zrt.  jelezte,  hogy  a  beruházás  kivitelezése  a  terv  módosítás  miatt
elhúzódott,  így  a  keretszerződés  befejezési  határidőre  vonatkozó  pontját  is  módosítani
szükséges. A tervezett új befejezési határidő: 2018. június 15.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  Dunaújváros  területén  6  db  engedélyes  tervvel
rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés
3.  módosítását,  és  a  határozati  javaslat  mellékletét  képező  keretszerződés  módosítás
tervezet aláírását támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért
a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2018 (V.17.) határozata

a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely
kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  DVG  Zrt.-vel  a
Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési
munkái  tárgyban  kötött  vállalkozási  keretszerződés  vállalkozói  díjának  a  műszaki
tartalom módosulása miatti bruttó 1.865.012 Ft-os emeléséhez és a befejezési határidő
2018. június 15 - re történő módosításához.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Az  1.  pontban  meghatározott
kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelete  (továbbiakban  rendelet)  7/a  mellékletének  1.  Városfejlesztés  cím,  1.3
Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (FORD. ÁFA) soron lévő összeg átcsoportosításával
biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási keretszerződés 3.
számú módosítását írja alá.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő:     2018. június 08.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.)  pontban
meghatározott kötelezettségvállalások  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, valamint a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Határidő:    - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:

a szerződés aláírásával egy időben

Határidő:     2018. június 08.

Dunaújváros, 2018. május 17.

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




	JAVASLAT

