
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 10.31.

Javaslat a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában a
logisztikai feladatok ellátására megkötött Vállalkozási keretszerződés 1. számú

módosítására

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott: DVG Zrt. Gergő Edmond – operatív igazgató

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.10. 30.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.10. 30.

A napirendi  pont  rövid tartalma: Jelen előterjesztés a TOP programok keretében felújításra
kerülő  épületek  vonatkozásában  a  logisztikai  feladatok  ellátására  megkötött  Vállalkozási
keretszerződés 1. számú módosítására  tesz javaslatot. A javaslat a keretösszeg megemelésére
irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 28985 - 3/2019.

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita h. s.k.
Leadás dátuma: 2019. 10. 28.  Ellenőrzés dátuma: 2019. 10. 28.
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika h. s.k.
Leadás dátuma: 2019.10. 28. Ellenőrzés dátuma: 2019 . 10. 28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019.10. 28. Ellenőrzés dátuma: 2019.10. 28.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat

a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában a logisztikai
feladatok ellátására megkötött Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között 2018. 02. 26-án

Vállalkozási  keretszerződés jött létre  a TOP programok keretében felújításra kerülő épületekkel

összefüggésben  a  logisztikai  feladatok  ellátására   nettó  3.000.000.-  Ft  +  ÁFA  összegben.

tekintettel arra, hogy a felújítások alkalmával az érintett épületrészek kiürítése, átköltöztetése, ki és

bepakolása nem kis feladatott ró az intézményekben dolgozókra.

Sok esetben az intézmények sem fizikai erővel, sem eszközökkel nem rendelkeznek a pakolási,

költözési feladatainak végrehajtásához, ezért szükséges ezen feladatok segítése (1. sz. melléklet)

A szerződés  megkötését  követő  több  mint  egy  évben  DMJV Önkormányzata  a  keretösszeget

kimerítette, így javasoljuk annak  nettó 5.000.000 -.Ft -tal történő megemelés, tekintettel arra, hogy

a TOP programok várható befejezési határideje 2020  december 31.

A  logisztikai  feladatok  fedezete  a  2019.  évi  költségvetési  rendelet  5.  melléklet/  22.4.  TOP

programok/1. dologi kiadások/TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek elnevezésű előirányzati

soron rendelkezésre áll.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a logisztikai feladatokra további  5.000.000.- Ft + ÁFA  keretösz-
szeget  biztosítani szíveskedjék és kérjük jóváhagyását a DVG Zrt.- vel történő Vállalkozási keret-
szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A bizottságok véleményeit a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (X. 31.) határozata

 a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában a logisztikai felada-
tok ellátására megkötött Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  a  logisztikai  feladatok
ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában   a DVG Zrt. -
vel 2018. 02. 26-án létrejött  Vállalkozási keretszerződés összegét nettó 5.000.000 Ft +Áfa (bruttó:
6.350000.- Ft összeggel megemeli.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6 /2019.
(II.15.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklet  /22.4.  TOP  programok/1.  dologi  kiadások/TOP
előkészítő, megalapozó tevékenységek elnevezésű előirányzati soron rendelkezésre áll. 

 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
1.  pontjában  szereplő   feladat  vonatkozásában  a  határozat  mellékletét  képező  Vállalkozási
keretszerződés 1. számú módosítását a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel  írja alá.
    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

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

                   
Határidő:  - 2019. november 15.

                          
            
      
Dunaújváros, 2019. október 31.

          Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
    pénzügyi, gazdasági és                                               ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
   városüzemeltetési bizottság                  elnöke
                elnöke                                          








