
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.11.15.

Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt meg-
valósítási időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására

vonatkozó megbízási     szerződés aláírására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Modern Városok Program keretén belül
megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt  2019.  évi  megvalósítására  vonatkozó,
projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyú szerződés aláírására tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 10255-27/2018.

Ügyintéző neve: 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:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                      
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Amennyiben van:                                                                 -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt megvalósítási
időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó megbízási

szerződés aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmények:
A Modern Városok Program keretében „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló terveinek vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele
programjához  szükséges  költségvetési  források  biztosítása”  című  projekt  tárgyában  a
Miniszterelnökség  Gazdálkodásért  és  Személyügyekért  Felelős  Helyettes  Államtitkára
GF/SZKF/547/8/2017. számú támogatói okiratot adott ki.

Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Vasmű  u.41.  Irodaház  Kft-vel  Közfeladat
ellátási szerződést kötött.
A Közfeladat ellátási szerződés 2.1 pontjában foglaltak szerint az egyes projektek tekintetében
külön-külön megbízási szerződés megkötése szükséges a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a pontos
feladatok és az azokra jutó konkrét megbízási díjak rögzítésével.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  Dunaújvárosi  Modern  Városok  Program
keretében a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városi víziközmű-hálózat
fejlesztésére  irányuló  terveinek  vizsgálata,  szükséges  intézkedések  megtétele
programjához költségvetési források biztosítása” című projekt tárgyában, a 2019. évi források
lehívására vonatkozóan kormány-előterjesztést kíván benyújtani.

Az  előterjesztés  a  városi  víziközmű-hálózat  fejlesztésére  irányuló  program  II.  megvalósítási
szakasza időszakára vonatkozó projektmenedzsment feladatok ellátására irányul.

A projekt megvalósításához szükséges fedezet,  a megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatói
Okirat megküldése után fog rendelkezésre állni a 2019. évben.

Az  előterjesztést  2018.  november  13-ai  üléseken  megtárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság,  a
Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottsági Vélemények:
A bizottságok az előterjesztést 2018. november 13-ai ülésén tárgyalták, a bizottsági véleményeket az
elnökök a közgyűlésen ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2018. (XI.15.) határozata

Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt megvalósítási
időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó megbízási sz-

erződés aláírására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MVP városi víziközmű-hálózat fej-
lesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út
41.)  projektmenedzsment feladat ellátása tárgyú szerződés megkötéséhez.  

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MVP városi vízi-
közmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Du-
naújváros, Vasmű út 41.)  projektmenedzsment feladat lásson el  12 105 772 Ft + ÁFA,
azaz bruttó 15.374.331 Ft megbízási díj megbízási díjért.

3.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  az 1.  pontban
megjelölt  szerződés aláírására,  a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére,  a pénzügyi
teljesítésre.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
a polgármester

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. november 30.

Dunaújváros, 2018. november 15.

Hingyi László s. k.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Cserni Béla sk
városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke
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