
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 09. 05.

Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási
szerződés módosítására

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

Előkészítő  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  : Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok  :
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 09. 03.
pénzügyi bizottság 2019. 09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 09. 03.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : Az előterjesztés a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek
kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot, a Vállalkozó kérése
alapján.  A  szerződés  módosítása  a  kivitelezés  közben  felmerült  pótmunkák  elvégzése
érdekében vált szükségessé.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 857-158/2019

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika sk
Leadás dátuma: 2019. 08. 28. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2019. 08. 28. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2019. 08. 28. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 28.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Osztályunk a Tisztelt Közgyűlés döntése nyomán 2019. tavaszán szerződést kötött a DVG
Zrt-vel a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére  (1. melléklet: a vállalkozási
szerződés). A tervek alapján az óvoda udvara előtti járda áthelyezésével 22 db merőleges
és 2  db párhuzamos parkolóhely  kialakítása folyamatban van  (2.  melléklet:  a  tervezett
parkolók helyszínrajza).

A kivitelezést végző DVG Zrt.  a parkolók I. ütemének építését követően pótmunka igényt
nyújtott be Osztályunk felé a kivitelezés közben felmerült kapcsolódó munkák elvégzésére. A
Gábor  Áron  utca  aszfalt  burkolatának  rossz  minősége  miatt  az  út  nagyobb  felületének
aszfaltozására volt szükség, mint azt az árajánlat adásakor tervezték; valamint a parkolók
építése közben az óvoda udvarához vezető bekötő út térkövezése vált szükségessé, miután
a meglévő  rossz  minőségű  burkolat  beszakadt.  (3.  melléklet:  Felelős műszaki  vezetői
építési napló bejegyzés a pótmunka igényről)

A pótmunkák  elvégzésére  a  DVG Zrt  által  adott  ajánlatot  a  kivitelezési  munka  műszaki
ellenőre jóváhagyta.  (4. melléklet) Ezek alapján a pótmunkák költsége nettó  2.826.534,-
Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.589.699,- Ft szükséges.

Jelen előterjesztés a parkolók kivitelezésére kötött  szerződés módosítására,  a szerződés
összegének a pótmunkákra adott árajánlat figyelembevételével történő megemelésére tesz
javaslatot. 

A pótmunkák elvégzésére a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019  (II.15.)  önkormányzati
rendelet 7.a mellékletének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.12. „Balogh Á. u. - Táncsics
M. út belső udvar parkolók eng. tervének felülvizsgálata” sorról történő átcsoportosítás útján
biztosítható.
Kérjük a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a  Gábor Áron utcában új  parkolóhelyek kivitelezésére
kapcsán  felmerült  pótmunkák  elvégzését,  és  a  határozati  javaslat  mellékletét  képező
szerződés módosítás aláírását támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK

Mivel az előterjesztést  a bizottságok a közgyűlési  postázást követően tárgyalták,  a
bizottságok véleményét  a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



 HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  /2019 (IX.05.) határozata

a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés
módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt-vel a Gábor Áron
utcában új parkolóhelyek építése tárgyban kötött vállalkozási szerződés vállalkozói
díjának  a  kivitelezés  közben  felmerült  pótmunkák  miatti  bruttó  3.589.699,-  Ft-os
emeléséhez.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott
kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019  (II.15.)
önkormányzati rendelet 7.a mellékletének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.12.
„Balogh Á. u. - Táncsics M. út belső udvar parkolók eng. tervének felülvizsgálata”
sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat  1.  pontjában  szereplő  feladat  vonatkozásában  a  vállalkozási  szerződés
módosítását írja alá.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:     2019. szeptember 20,

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
a jegyző

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

     Határidő:    - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. szeptember 5.

Pintér Attila s. k. Iván László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
                 

    
Hingyi László s. k. Tóth Kálmán s.k.

a gazdasági és területfejlesztési az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke bizottság elnöke


