
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.12.13.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozat módosí-
tására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt keretében

megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú projekt
vonatkozásában

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:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.12.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.11.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12.11.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlese 2018. 11. 15-én döntött arról, hogy a TOP-
6.3.2-15-DU1-2016-00001  „Zöld Város Kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Főtértől
keletre  eső területek  rekonstrukciójának  kivitelezése tárgyú  projekt  pótmunkáinak elvégzésére,
forrást biztosít. Jelen előterjesztés a szerződés nettó összegének 1 Ft-tal történő módosítására
tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 1989 - 54 /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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozat mó-
dosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt  keretében
megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése  tárgyú projekt

vonatkozásában

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  550/2017.  (IX.05.)  határozatával  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-t  bízta  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 DVG Zrt. mint kivitelező jelezte pótmunka igényét, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozatával támogatott. (1.sz. melléklet)

A pótmunka összege 54.070.472,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 68.669.499.- Ft. A bruttó összeg nem
változik.
A  határozat  1.  pontjában  szereplő  nettó  összeget  54.070.471,-Ft-ot,  módosítani  szükséges
54.070.472,- Ft-ra. A határozat többi pontja változatlan marad.

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. december 11-ei 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. (XII.13.) határozata

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozat mó-
dosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt  keretében
megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése  tárgyú projekt

vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozata 1. pontját az alábbi-
ak szerint módosítja:

„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 projekt 
keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése c. 
projektben tervezett beruházási tevékenységhez kapcsolódó pótmunkát a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés 2.sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt. (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) végezze el 54.070.472,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 68.669.499,- Ft
vállalkozási díjért. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
               a polgármester

Határidő: 2018. december 21.

Dunaújváros, 2018. december 13.

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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