
Fedőlap

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

Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló projektmenedzs-
ment tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás

biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
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: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközmű-
hálózat  fejlesztése  projekt  végrehajtásához  a  Közfeladat  ellátási  szerződésben  rögzítettek  alapján
megbízási  szerződés köttetett  a  Vasmű u.41.  Irodaház  Kft-vel  a  projektmenedzsment  tevékenység
ellátása  tárgyában,  mely  szerződés  hosszabbbítása  vált  indokolttá.  Az  előterjesztés  a  szerződés
hosszabbítására tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 10255-25/2018.

Ügyintéző neve: Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Vincze Márta s.k.
Osztályvezető aláírása: Szabó Imre 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: 2018.11.09.  Ellenőrzés dátuma: 2018.11.09.
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Nagy Lászlóné s.k.
Leadás dátuma: 2018.11.09. Ellenőrzés dátuma: 2018.11.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                dr. Petánszki Lajos s.k.      
Leadás dátuma: 2018.11.09. Ellenőrzés dátuma: 2018.11.09.
Amennyiben van:                                                                 -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközű-hálózat fejlesztésére irányuló projektmenedzsment
tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás biz-

tosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vasmű u.41. Irodaház Kft-.-t bízta meg a Modern
Városok  Program  keretében megvalósuló  városi  víziközmű-hálózat  fejlesztésére  tárgyban
projektmenedzseri feladatok ellátásával. A szerződés az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Jelenleg Támogató Okirattal rendelkezünk. 2.sz. melléklet
A projekt  I.  előkészítő  szakaszának  megvalósításához  szükséges  fedezet,  a  2017-re  beállított
összeg előlegként, azaz 100%-os előleg (668.503.672,-Ft) megérkezett Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzat  főszámlájára,  melyben  a  projektmenedzsment  tevékenység  sor
felhasználásra került.
Az  üzemeltetői  és  szolgáltatói  adatközlések  elhúzódása  miatt  szükséges  volt  a  határidő
hosszabbítására, ezáltal a projektmenedzsment megbízási szerződésének módosítása is.
A Támogatói Okirat hatályának 2019. december 31-ig történő meghosszabbítását az  Innovációs
és Technológiai Minisztérium Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkár Asszonya,
Dr. Makai Martina – mint szakpolitikai felelős támogatta. (3.sz. melléklet) A projektmenedzsmentre
vonatkozó megbízási szerződés módosítása a határozati javaslat 1.sz.mellékletét képezi.
Ezen pályázati forrás viszont már nem tartalmazza a hosszabbítás időszakára a szükséges fedezetet,
(2018. november hónaptól – 2019. december 31.), ezért annak finanszírozását, önkormányzati saját
forrásból szükséges biztosítani.  A megbízási díj összege a 2018. október 31-ét követő időszakra, havi
600.000.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 762.000.-Ft. A különmegbízási szerződés tervezete a határozati javaslat
2.sz. melléklete.

Javasoljuk a projektmenedzsment feladatok ellátásának költségét havi 600.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
762.000,-  Ft  összegben elfogadni.  A 2018. évi  11.-12. hónapra  vonatkozó  1.200.000,- Ft + ÁFA
1.524.000,-  FT összegre  a 2018. évi  költségvetési rendelete 5.  b  melléklet  általános tartalék sora
biztosít fedezetet.
A  2019.01.01.  -  2019.12.  31-ig  tartó  időszakra  vonatkozó  fedezetet  a  2019.  évi  költségvetés
tervezésekor kell figyelembe venni.

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 fejlesztésére irányuló projek-
tmenedzseri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó

forrás biztosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MVP városi víziközmű-hálózat fejleszté-
sére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) projekt-
menedzseri feladat ellátása tárgyban kötött szerződés teljesítési határidejének módosításához, to-
vábbá a különmegállapodási szerződés megkötéséhez.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP városi víziközmű-háló-
zat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 
41.)  projektmenedzseri feladat lásson el 2018.11.01-2018.12.31-ig tartó időszakra havi 600.000,- Ft 
+ ÁFA, azaz bruttó 762.000,- Ft, összesen 1.200.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.524.000,- Ft megbízási dí-
jért. A 2019.01.01- 2019.12.31-ig tartó időszakra havi 600.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 762.000,- Ft, 
összesen 7.200.000,- Ft + ÁFA bruttó 9.144.000,- Ft megbízási díjért. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 1.524.000,- Ft  összegű kötele-
zettségvállalásra a 2018. évi költségvetési rendelet 5. b  melléklet általános tartalék során biztosít 
fedezetet.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 9.144.000,- Ft összegű 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt szer-
ződések 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.
6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 3. pontban foglalt kötelezettség-
vállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, a 4. pontban foglalt kötelezett-
ségvállalást a 2019. évi költségvetésvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért: 
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2018. évi rendelet költségvetés soron következő módosításának időpontja, a 2019. 
évi költségvetés tervezésének időpontja

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 bi
zottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke
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