
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.

Javaslat a TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Dózsa
Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 1.sz.

módosítására

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Vincze Márta  pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:    Mádai Balázs a Dvg Zrt. elnök  - vezérigazgatója

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12.

A napirendi pont rövid tartalma: a TOP 6.3.2-15 „Zöld Város Kialakítása” projekten belül a  Dózsa
Mozicentrum épületének- és környezetének felújítása című projekt kivitelezőjével (Dvg Zrt.) kötött
szerződés egyes pontjainak módosítása vált szükségessé, ezért az előterjesztés ennek elfogadására
tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 5357-1/2019

Ügyintéző neve: Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Somfainé P. Anita
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
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 a TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Dózsa
Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 1.sz.

módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018.

június  04-én  vállalkozási  szerződést  kötött  a  TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001  azonosító  számú

„Zöld Város Kialakítása” keretében az „A. főtevékenység III. Dózsa Mozicentrum környezetének

rekonstrukciója” és a „B. főtevékenység II. Dózsa Mozicentrum épületének felújítása” projektrész,

valamint  a  TOP  6.5.1.-15  Dózsa  Mozicentrum  épületének  energetikai  felújítása  kivitelezési

munkálatainak elvégzésére. (1.sz. melléklet)

A  kivitelező  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  szerződés  módosítási  kérelemmel  fordult

önkormányzatunkhoz. (2.sz. melléklet)

A szerződés módosítás tárgya:

A TOP 6.5.1.-15 Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása kivitelezési munkálatainak

elvégzése kikerül a tárgyból, valamint az eredeti szerződés 2.1 pontja is módosul.

Indoklás:

DMJV  Önkormányzata  a  TOP 6.5.1.-15  Dózsa  Mozicentrum  épületének  energetikai  felújítása

tárgyú pályázatot benyújtotta. A kivitelező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kapacitás hiánya

miatt kényszerül a szerződésből törölni a vonatkozó pontot.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a gazdasági és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a pénzügyi bizottság 
2019.02.12-ei rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottságok véleményét azok elnökök a közgyűlésen 
szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019. (II.14.) határozata

TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Dózsa Mozicentrum
épületének és környezetének felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 1.sz. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel  
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) kötött TOP - 6.3.2 Dózsa Mozicentrum épületének- és
környezetének fejlesztése c. projekt kivitelezési feladatai tárgyú vállalkozási szerződés 
módosítását elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 1.sz. 
módosításának aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
a polgármester

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

Határidő:        2019. február 28. 
 

Dunaújváros, 2019. február 14.

Hingyi László s. k.

Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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