
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. április 18.

Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt
kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel

kötött vállalkozói szerződés megszüntetésére
és az 554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezésére

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az 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.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16.
pénzügyi bizottság 2019.04.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16.

A napirendi pont rövid tartalma: a 554/2018. (X.18.)  határozat alapján az önkormányzat megbízta a Vasmű u.
41. Irodaház Kft.-t a fenti projekt PET tanulmányának elkészítésével, megelőlegezve a forrást. Konzorcium
alakítása  miatt  pályázati  feladat-  és  költségátcsoportosítás  révén  valósulhat  meg  a  tanulmány,  így
szükségszerű a szerződés megszüntetése. 
Az előterjesztés tárgya a megszüntető megállapodás jóváhagyása és a határozat hatályon kívül helyezése.

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

Iktatószám: 1986 - 6/2019.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Igazgató/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: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019.04.12. Ellenőrzés dátuma: 2019.04.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2019.04.12. Ellenőrzés dátuma: 2019.04.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt kapcsán a
projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött

vállalkozói szerződés megszüntetésére
és az 554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A 554/2018.  (X.18.)  közgyűlési  határozat  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2018.12.11-én  szerződést  kötött  a  Vasmű u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  a  TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001
„Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítése
tárgyban.  A szerződés a pályázat benyújtásakor érvényes Projekt Terv Útmutató alapján Projekt terv
dokumentáció elkészítését foglalta magába.  (2. melléklet: vállalkozási szerződés)

A két fél konzorciumot alakított a fenti pályázat kapcsán. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó
konzorciumi  megállapodás  2018.10.29.  napján  lépett  hatályba.  A  támogatási  kérelem  benyújtása
megtörtént 2018.10.31-én.

Annak  okán,  hogy  konzorciumi  partnerek  egymás  között  költséget  nem  adhatnak  át  vállalkozási
szerződés  formájában,  csupán  projekt  feladat-  és  költségvetés  átcsoportosítás  eredményeként,
szükségeltetik  jelen  szerződés  annulálása.  A  feladat  a  projektmegvalósításra  kötendő  konzorciumi
megállapodásban jelenik  majd meg a Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  költségvetéséhez rendelve,  amely
megállapodás a Támogatási Szerződés 7. mellékletét képezi.

A vállalkozó nem nyújtott be számlát, pénzmozgás nem történt. A feleknek nem áll fenn tartozása egy-
mással szemben.

A fentiek alapján a felek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tettek javaslatot. A
megszüntető megállapodás tervezete az 1. mellékletben található.

A határozatban a közgyűlés  3.250.000,- Ft + ÁFA összegben megelőlegezte a vállalkozói díjat  saját
forrásból. A költség a pályázati támogatás terhére elszámolható tétel, azonban támogatási előleget csak
a Támogatási  Szerződés aláírását  követően folyósítanak.  A megelőlegezett  költség a  későbbiekben
visszavezethető  a  tartalékok  közé,  jelenleg  a  pályázatban  még  az  önkormányzat  költségvetésében
található az előkészítési költségekbe építve.

Az  előterjesztés  tárgya  a  megszüntető  megállapodás  jóváhagyása  és  a  554/2018.  (X.18.)  KGY
határozat hatályon kívül helyezése.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság és az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16-ai rendkívüli ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás meg-
előzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismerte-
tik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2019. (IV.18.) határozata

a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt kapcsán a projekt
előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói

szerződés megszüntetéséről
és az 554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „TOP-6.3.3-16  „Városi  környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések”  című  projekt  megvalósításához  szükséges  projekt  előkészítő
tanulmány elkészítéséhez forrás biztosításáról” szóló 554/2018. (X.18.) határozatát  hatályon
kívül helyezi.



2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megjelölt pályázati konstrukcióra
benyújtott  TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001  „Táborállás  csapadékvíz  elvezetése”  projekt
kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítése tárgyban a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft.-vel  2018.  december  11-én  kötött  vállalkozási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséhez hozzájárul, s egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező megszüntető megállapodás aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a szerződés megszüntetésére: 2018. május 6.

- a határozat közlésére: 2019. április 30.

Dunaújváros, 2019. április 18.
             

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




	HATÁROZATI JAVASLAT
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