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Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó
pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására
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A  napirendi  pont  rövid  tartalma: TOP  6.6.1  projekt  keretében  az  orvosi  rendelők
felújításához  kapcsolódó  pótmunkák  fedezetére  vonatkozó  forrás  biztosítására tesz
javaslatot.
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1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
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Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
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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

Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó
pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001  azonosító  számú  projekt  keretén  belül  megvalósuló

infrastrukturális fejlesztés folyik a dunaújvárosi Alkotás u. 7. , Derkovits Gy. u. 2-4. és a Váci

M. u. 9-10. szám alatt található orvosi rendelőkben.

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződés keretében a közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint, a Kbt. 115. §-ára

tekintettel  nemzeti,  nyílt  eljárást  folytatott  le  a  TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001  azonosító

számú  „Orvosi rendelők felújítása Dunaújvárosban három önállóan megajánlható részben a

TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú, Gyógyuljon új környezetben! című projekt

keretében” tárgyban, amelynek eredményeként az 1. rész (Alkotás utcai rendelő), a 2. rész

(Derkovits utcai rendelő) valamint a 3. rész (Váci utcai rendelő) tekintetében a BRIVI-SZER

Kft. lett a nyertes ajánlattevő. Mindezek alapján mindhárom rendelő tekintetében 2019.05.31-

én DMJV Önkormányzata szerződést kötött a vállalkozóval.

1.) A kivitelező BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és szolgáltató Kft. a Váci utca 9.-10.

alatti  orvosi  rendelő felújítása folyamán szembesült  azzal,  hogy nem tervezett  munkák

elvégzése szükséges (1. sz. melléklet), mely munkák fedezetét nem tartalmazza a pályázati

forrásból  finanszírozott  költségvetés.  A  pótmunkák  miatt  a  vállalkozó  kérte  a  tervezett

befejezési határidő módosítását 2019. október 06-ra.

A kivitelező  a  javaslatával  megkereste  a  megrendelőt,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzatát (2.számú melléklet), aki kikérte a műszaki ellenőr véleményét. A műszaki

ellenőr,  a  3.  számú  mellékletként  csatolt  levelében  egyetértett  a  kiegészítő  munkák

indokoltságával és a hozzá kapcsolódó költségvetéssel. (br 11.334.560 Ft )

Mivel  a  pályázati  forrás  nem  tartalmazza  az  összes  szükséges  fedezetet,  ezért  annak

finanszírozását önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani.

A fentiekre  tekintettel  a  BRIVI-SZER  Kft-vel  az  Váci  utca  9.-10.  alatt  található  rendelő

felújítására kötött szerződés vállalkozói díját bruttó 11.334.560 Ft-tal szükséges megemelni.

A  pótmunkák  fedezetét  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi

költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5.3

„Szennyvíztisztító  telep új  sodorvonali  vezeték tervezés engedélyezés”  elnevezésű sorról



11.334.560  Ft átcsoportosítás  útján  biztosítja  a  7.  a  melléklet  22.4.11  TOP-6.6.1

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése építés” elnevezésű sorra.

Kérjük a Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a Váci  utca 9.-10.  alatt  található rendelő felújításához

kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítását, valamint a teljesítési

határidő hosszabbítását támogatni szíveskedjék.

2.) A kivitelező BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és szolgáltató Kft. a  Alkotás utca 7.

alatti  orvosi  rendelő felújítása folyamán szembesült  azzal,  hogy nem tervezett  munkák

elvégzése szükséges (4. sz. melléklet), mely munkák fedezetét nem tartalmazza a pályázati

forrásból finanszírozott költségvetés. 

A kivitelező  a  javaslatával  megkereste  a  megrendelőt,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzatát (5.számú melléklet), aki kikérte a műszaki ellenőr véleményét. A műszaki

ellenőr,  a  6.  számú  mellékletként  csatolt  levelében  egyetértett  a  kiegészítő  munkák

indokoltságával és a hozzá kapcsolódó költségvetéssel. (br 7.294.982 Ft )

Mivel  a  pályázati  forrás  nem  tartalmazza  az  összes  szükséges  fedezetet,  ezért  annak

finanszírozását önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani.

A fentiekre  tekintettel  a  BRIVI-SZER  Kft-vel  az  Alkotás  utca  7. alatt  található  rendelő

felújítására kötött szerződés vállalkozói díját bruttó 7.294.982 Ft-tal szükséges megemelni. A

pótmunkák  fedezetét  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi

költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.b mellékletének 5.7

„Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2019.” elnevezésű sorról 4.550.965 Ft, 7.a melléklet

13.4 „Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú épületekben” elnevezésű

sorról  2.137.926  Ft,  míg  a  7.a  mellékletének  5.3  „Szennyvíztisztító  telep  új  sodorvonali

vezeték  tervezés  engedélyezés”  elnevezésű  sorról  606.091  Ft átcsoportosítás  útján

biztosítja  a  7.  a  melléklet  22.4.11  TOP-6.6.1  „Egészségügyi  alapellátás  infrastrukturális

fejlesztése építés” elnevezésű sorra.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a  Alkotás  utca  7.  alatt  található  rendelő  felújításához

kapcsolódó  pótmunkák  fedezetének  saját  forrásból  történő  biztosítását  támogatni

szíveskedjék.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság tárgyalja.  Mivel az előterjesztést a bizottságok a

közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a  bizottságok  véleményét  az  elnökök  a

közgyűlésen szóban ismertetik.



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..…  ./ 2019. (VIII.08.) határozata

a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó
pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosításáról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Váci M. utca 9.-10. alatti

rendelő felújításának befejezési határidő módosításához hozzájárul, valamint a kapcsolódó

pótmunkák elvégzését bruttó 11.334.560 Ft összegben, míg az Alkotás utca 7. alatti rendelő

felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzését bruttó 7.294.982 Ft összegben biztosítja. 

2)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő  Váci  M.  utcai

rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzat  2019.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2019.(II.15.)

rendelet  7.a  mellékletének  5.3  „Szennyvíztisztító  telep  új  sodorvonali  vezeték  tervezés

engedélyezés”  elnevezésű  sorról  11.334.560  Ft átcsoportosítása  útján  biztosítja  a  7.  a

melléklet  22.4.11 TOP-6.6.1  „Egészségügyi  alapellátás  infrastrukturális  fejlesztése építés”

elnevezésű sorra.

3)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő  Alkotás  utcai

rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzat  2019.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2019.(II.15.)

rendelet  7.b  mellékletének 5.7 „Víziközművek rekonstrukciós  feladatai  2019.”  elnevezésű

sorról 4.550.965 Ft, 7.a melléklet 13.4   „Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati

tulajdonú  épületekben”  elnevezésű  sorról  2.137.926  Ft,  míg  a  7.a  mellékletének  5.3

„Szennyvíztisztító  telep új  sodorvonali  vezeték tervezés engedélyezés”  elnevezésű sorról

606.091  Ft átcsoportosítása  útján  biztosítja  a  7.  a  melléklet  22.4.11  TOP-6.6.1

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése építés” elnevezésű sorra.

4)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. Irodaház Kft-t,

hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a közbeszerzési eljárás

eredményeként  a  BRIVI-SZER  Kft.-vel  megkötött  vállalkozási  szerződések  módosítását

készítse elő, és a módosításhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 



5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt

kötelezettségvállalást a 2. és 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetési

rendelet  következő  módosítása során  vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás

nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:

 a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:         - a 2019. évi költségvetés módosítása

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:

a szerződés aláírásával egy időben

6)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat

közlésére

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

  a polgármester

-a határozat végrehajtásában történő közreműködésért

 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: -2019.08.16.

Dunaújváros, 2019. augusztus 08.

  Hingyi László Tóth Kálmán Pintér Attila 
a gazdasági és területfejlesz-

tési bizottság elnöke
 az ügyrendi, igazgatási és

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság

elnöke






