
Fedőlap

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

Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt  keretében
megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése  tárgyú projekt a

pótmunkáinak elvégzésére, 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 -elnök vezérigazgató DVG Zrt.

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 TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001  „Zöld
Város  Kialakítása”  című  projekt  keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek
rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú projekt  a pótmunkáinak elvégzésére,  forrás biztosítására
tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 1989 -47/2018.

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 a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt  keretében
megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése  tárgyú projekt a

pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 550/2017. (IX.05.) határozatával DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt-t bizta meg a TOP 6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld város kialakítása” c. projekt
keretében  megvalósuló I.  a  Főtértől  K-re  eső  területek  rekonstrukciójának kivitelezési
feladataival. A Vállalkozási szerződés az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A projekt ezen szakaszának munkálatai jelenleg pályázati forrásból folyik.

Jelenleg  pályázati  forrás  nem  tartalmazza  a  pótmunkához  szükséges  fedezetet,  ezért  annak
finanszírozását önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani. 

A Megyei  Jogú Városok Szövetsége felé jelezte önkormányzatunk, hogy a projekt  a  benyújtott
támogatási kérelemben megítélt támogatási összegből csak megváltozott műszaki tartalommal és
pénzügyileg  alátámasztott  többlettámogatással  valósítható  meg.  Ezért  benyújtottuk  többlet
forrásigényünket  az  MJVSZ  közvetítésével  a  ROP  IH-hoz,  mely  pozitív  elbírálás  esetén
finanszírozza ezen pótmunkák költségét.
A  DVG  Zrt.  mint  kivitelező  megküldte  a  pótmunka  igényét  (2.sz.melléklet),  valamint
szerződéstervezetét, melyet a határozat mellékleteként csatolunk.
Javasoljuk a bejelentett pótmunkát 54.070.471,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 68.669.499.- Ft  értékben
elfogadni.

A pótmunkák  munkák  fedezetét  a  2018.  évi  költségvetési  rendelet 7.a  melléklete  23/9  Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros  szennyvízhálózat  kezelése  sora  a  TOP  6.3.2  Zöld  város  sorára
átcsoportosítás útján biztosítja.

Az előterjesztést 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 a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt  keretében
megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése  tárgyú projekt a

pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című pro-
jekt keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése
c. projektben tervezett beruházási tevékenységhez kapcsolódó pótmunkát a határozat mellékle-
tét képező vállalkozási szerződés 2.sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a  DVG Zrt.
(2400  Dunaújváros,  Kenyérgyári  út  1.)  végezze  el  54.070.471,-  Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó
68.669.499,- Ft vállalkozási díjért.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felhatalmazza a  polgármestert  az  1.  pontban
megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére, a pénzügyi tel-
jesítésre.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
                                  a polgármester

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

 Határidő:    a szerződés megkötésére: 2018. november 30.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a

2018.  évi  költségvetési  rendelete  7.a  melléklete  23/9  Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros
szennyvízhálózat  kezelése  sorról  a  TOP 6.3.2  Zöld  város  sorára  átcsoportosítás  útján
biztosítja.        

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye
figyelembe. 

Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 
a jegyző

-  a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a költségvetés soron következő módosításának 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 bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke
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