
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. november 15.

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program-TOP projektek
vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosítására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.,
dvgzrt@dvgzrt.hu

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

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2016-ban  közfeladat-ellátási
szerződést  kötött  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  a  Modern  Városok  Program,  valamint  a  TOP
forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében. A szolgáltató kezdeményezésére az elmúlt
időszakban  lezajló  szervezeti  változások  okán  végzett  felülvizsgálat  alapján  javasolt  a  szerződés
módosítása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1617 - 39 /2018.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

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: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.11.08. Ellenőrzés dátuma: 2018.11.08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: -
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Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program-TOP projektek
vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 516/2016.  (VIII.11.)  határozata értelmében Dunaújváros MJV Önkor-
mányzata  a  Modern  Város  Program,  valamint  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program
(TOP) forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében közfeladat ellátási szerződést kötött a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel (a továbbiakban: Vasmű u. 41. Kft). 

Szerződéskötés:  2016.09.01.,  I-II.  módosítás  egységes  szerkezetben:  2017.09.12.,  III.  módosítás:
2017. 11.21., IV. módosítás: 2018.05.09.  (2. melléklet)
Kapcsolódó  közgyűlési  határozatok  sorrendben:  516/2016.  (VIII.11.)  ,  23/2017  (I.19.),  554/2017.
(IX.05.), 738, 739/2017. (XI.16.), 160, 161/2018. (IV.19.)

Az ellentételezés előlegigénylésekkel és utólagos elszámolásokkal történik, a szolgáltató minden év
03.28-áig köteles az előző évi veszteségkiegyenlítésről / ellentételezésről elszámolni. 

A Vasmű u. 41. Kft. e-mailben kérelemmel fordult az önkormányzat felé: az elmúlt időszakban lezajló
szervezeti  változásokkal  párhuzamosan felülvizsgálatra kerültek a szerződéseik,  mely felülvizsgálat
alapján javasolják a szerződés 2.2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

hatályos: tervezett módosítás:

„2.2. Szerződő felek megállapodnak továbbá ab-
ban is, hogy a Szolgáltató az 1.1. és 1.2 pontban
rögzített  feladatok  megvalósításához  szükséges
összes közbeszerzési és/vagy beszerzési eljárást
a mindenkor érvényben lévő Közbeszerzési Sza-
bályzatában,  illetve  Beszerzési  Szabályzatában
foglalt részletszabályok alapján, önálló ajánlatké-
rőként, illetve a Megrendelő helyett és nevében,
őt  a  Szabályzatokban  meghatározott  jogkörrel
képviselve bonyolítja le.”

„2.2.  Szerződő  felek  megállapodnak  továbbá
abban  is,  hogy  a  Szolgáltató  az  1.  pontban
rögzített  feladatok  megvalósításához
szükséges  –  továbbá  a  projekt
megvalósításához  szükséges,  egyéb,  a
támogatási  szerződésben,  támogatási
okiratban  illetve  azok  mellékleteiben
szereplő beszerzés tárgyakhoz kapcsolódó
- összes  közbeszerzési  és/vagy  beszerzési
eljárást  a  mindenkor  érvényben  lévő
Közbeszerzési  Szabályzatában,  illetve
Beszerzési  Szabályzatában  foglalt
részletszabályok alapján, önálló ajánlatkérőkét,
illetve a Megrendelő helyett és nevében, őt a
Szabályzatokban  meghatározott  jogkörrel
képviselve bonyolítja le.”

A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Jelen módosításnak pénzügyi vonzata nincs, a
2019. évi keretösszeg meghatározása a későbbiekben történik.

A fentiek értelmében a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, a fentiek sze-
rint korábban 4 alkalommal módosított közfeladat ellátási szerződés 2.2. pontjának módosítása szük-
séges. A szerződésmódosítás tervezetét jelen előterjesztés 1. melléklete, az eredeti szerződést és
módosításait az 2. melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság és az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság a 2018.11.13-ai rendkívüli üléseken tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás
megelőzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban is-
mertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2018. (XI.15.) határozata

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program-TOP projektek vonatkozásában
kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016. szep-
tember 1-jén megkötött, majd 2017. szeptember 12-én, 2017. november 21-én, illetve 2018. május
9-én módosított, Területfejlesztési Operatív Programok (TOP) és a Modern Városok Program pro-
jektjei végrehajtására kötött közfeladat ellátási szerződés 2.2. pontjának módosításához a határo-
zat mellékletét képező szerződés szerint. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont figye-
lembevételével előkészített szerződés 5. módosítását írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester

                     - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2018.12.07.

Dunaújváros, 2018. november 15.
             

Hingyi László s. k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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