
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.02.14.

Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a Vasmű út

belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához szükséges szerződések megkötésére.

Előadó  : a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő  : Szabó Imre Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Rauth Tekla  pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott  :

Véleményező     bizottságok  :
Pénzügyi bizottság   2019.02.12.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                                    2019.02.12.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                         2019.02.12.
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság                                     2019.02.12.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : 

A projekt megvalósításához közbeszerzési feladatok lebonyolítására, illetve műszaki ellenőri feladatok el-
látásra vonatkozó szerződéseket  szükséges kötni  a  tevékenység biztosítása  érdekében.  Az említett  sz-
erződéseket  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  a  Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.-vel  kívánja
megkötni.  

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

Iktatószám: 
13218-1./2019

Ügyintéző neve: Rauth Tekla Ügyintéző telefonszáma: 25/544-192
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: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a Vasmű út

belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához szükséges szerződések megkötésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Várható  állami  támogatás,  mely  céljából  osztályunk  útfelújítást  készül  terveztetni  a Vasmű út belvárosi

szakasza vonatkozásában.

I. A projekt megvalósítása érdekében a közbeszerzési feladatok ellátására  Megbízási Szerződés kötése

szükséges (I. számú határozati javaslat 1.sz. melléklete) . Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

az említett Megbízási Szerződést a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kívánja létrehozni. A Megbízási Szerző-

dés hatálya a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításáig terjed. A szerződő felek megállapodnak ab-

ban, hogy a megbízottat, a szerződés tárgyát képező tevékenységek ellátásáért megbízási díj illeti meg. A

megbízási díj összege 10.000.000  + ÁFA, azaz  bruttó  12.700.000  Ft, melyre a forrást az önkormányzati

költségvetés Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszer-

zési fedezet) elnevezésű sora biztosítja. 

II.  Szerződéskötés szükséges a műszaki ellenőri feladatok ellátására (II. számú határozati javaslat 1.sz.

melléklete) a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízottat, a

szerződés  tárgyát  képező  tevékenységek  ellátásáért  megbízási  díj  illeti  meg.  A megbízási  díj  összege

8.000.000 + 27% ÁFA, bruttó 10.160.000 Ft, melyre a forrást az önkormányzati költségvetés Pályázati te-

vékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)  elnevezésű

sora biztosítja. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására Dunaújváros Megyei Jo-

gú Város Önkormányzata által biztosított összeg a támogatás forrásából (bruttó 968.000.000 Ft) elszámolha-

tó. 

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az  útfelújítás közbeszerzési  feladatainak  lebonyolítására  és  műszaki

ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó Megbízási Szerződések megkötését támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság, a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, az Ügyrendi, igazgatási

és  jogi  bizottság,  valamint  a  Városüzemeltetési,  turisztikai  és  környezetvédelmi  bizottság 2019.02.12-i

rendkívüli ülésén tárgyalta, a bizottságok elnökei véleményüket a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

A határozati javaslatok mellékletei:

I. számú határozati javaslat 1.sz. melléklete: Megbízási Szerződés tervezet közbeszerzési eljárás lebonyolítására 

II. számú határozati javaslat 1.sz. melléklete: Megbízási Szerződés tervezet műszaki ellenőri feladatok ellátásara



I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (II. 14.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a Vasmű út
belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás

lebonyolítására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos döntésről

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vasmű út belvárosi szakaszának
felújításának tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok lebo-
nyolítására vonatkozóan szerződést kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

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

 
Határidő:  -  a szerződés aláírására: 2019.02.28.

2)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújításának
megvalósításához  szükséges  közbeszerzési  feladatok  lebonyolításával  kapcsolatos  szerződéshez
szükséges  fedezetet  a  2019.  évi  költségvetésről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelet  Pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész  (szabadon  felhasználható  keret  és  közbeszerzési
fedezet) előirányzat sorából biztosítja  bruttó  12.700.000 Ft összegben, mely később az állami támogatás
forrásából elszámolható. 

3)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetésében  szerepeltesse,  valamint  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

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

 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés aláírásával egy 
időben

Dunaújváros, 2019. február 14.

                                                     



II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (II. 14.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a Vasmű út
belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok

ellátására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos döntésről

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vasmű út belvárosi szakaszának
felújításának tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok el-
látására vonatkozóan szerződést kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

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

 
Határidő:  -  a szerződés aláírására: 2019.02.28.

2)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújításának
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéshez szükséges
fedezetet  a  2019.  évi  költségvetésről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet
Pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész  (szabadon  felhasználható  keret  és  közbeszerzési  fedezet)
előirányzat sorából biztosítja bruttó 10.160.000 Ft összegben, mely később az állami támogatás forrásából
elszámolható.

3)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetésében  szerepeltesse,  valamint  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

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

 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés aláírásával egy 
időben

Dunaújváros, 2019. február 14.

                                                     
                         Iván László s.k.                                                 Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

                  

                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 


