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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 11. 21.

Javaslat DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel
történő megszüntetésére

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott: DVG Zrt. képviselője

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 11. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 11. 19.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés  a  DVG  Zrt.-vel  kötött  vállalkozási
szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 3714-143/2019

Ügyintéző neve: Debreczeni Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-256
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
Leadás dátuma: 2019. ….........…                                    Ellenőrzés dátuma: 2019. …............
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019. ….........…                                     Ellenőrzés dátuma: 2019. …............
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő
megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  március  31-én  vállalkozási
szerződést kötött a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén út, járda és közúti tartozékok javítási
munkálataira, melynél 2016. december 27-én az 1. számú módosítással hosszabbította meg
a teljesítési határidőt. (1. számú melléklet)

Az időközben egy korábban elkészült  vonalmenti  víznyelő miatt  az önkormányzat  és egy
felperes  között  birtokvédelmi  bírósági  eljárás  indult  az  elkészült  kivitelezés  ügyében.  Az
elhúzódott peres eljárás miatt ezen szerződésben foglalt „Temető u. vonalmenti víznyelők
cseréje és aszfaltozott útburkolat javítása” megnevezésű, br. 8.446.606,-Ft értékű kivitelezés
megvalósítását leállítottuk az eljárás idejére, valamint a DVG Zrt.-vel közösen a korábban
elkészített költségvetést is felülvizsgáltuk. A szerződésben foglalt többi kivitelezés határidőre
elkészült. 

A Temető utcai vonalmenti víznyelők javítása továbbiakban is szakmailag indokolt feladat,
viszont  javaslatunk alapján  először  egy  felújítási  tervet  kell  készíteni,  majd  ezután  lehet
kivitelezni. Osztályunk ennek költségeire a 2020. évi költségvetés tervezése során javaslatot
tesz.

A fentiek  alapján Osztályunk a DVG Zrt.-vel  a  Dunaújváros  területén út,  járda és közúti
tartozékok javítási munkálataira kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésére tesz javaslatot.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. május 3-án vállalkozási szerződést
kötött  a  DVG  Zrt.-vel  Dunaújváros  területén  járda  felújítási,  vízelvezetés  megoldási,
buszvárók  cseréjének,  buszöböl  felújítási  munkálatainak  elvégzésére,  melynél  2018.
december 27-én az 1. számú módosítással hosszabbította meg a teljesítési határidőt.  (2.
számú melléklet).

Időközben "A Vasmű út belvárosi út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilágításának
fejlesztésével"  c. pályázat benyújtásra került, melynek része volt az Vasmű út – Ady E utcai
buszmegálló  felújítása is.  Ennek során az adott  buszmegálló  is felújításra került.  Ezért  a
megkötött  szerződésben  szereplő  „Vasmű  út  –  Ady  E.  utcai  térkő  burkolatú  buszöböl
felújítása térkő burkolattal” megnevezésű, br. 13.571.044,-Ft értékű kivitelezést nem kívánjuk
elvégezni. A szerződésben foglalt többi kivitelezés határidőre elkészült. 

A  fentiek  alapján  Osztályunk  a  DVG  Zrt.-vel  a  Dunaújváros  területén  járda  felújítási,
vízelvezetés  megoldási,  buszvárók  cseréjének,  buszöböl  felújítási  munkálatainak
elvégzésére kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
tesz javaslatot.

Kérjük a Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a  Dunaújváros területén út,  járda és közúti  tartozékok
javítási  munkálataira,  valamint  a  Dunaújváros  területén  járda  felújítási,  vízelvezetés
megoldási,  buszvárók  cseréjének,  buszöböl  felújítási  munkálatainak  elvégzésére  kötött
vállalkozási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését támogatni
szíveskedjék. (3. és 4. számú mellékletek)

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

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:



Mivel  az előterjesztést  a bizottságok a közgyűlési  postázást  követően tárgyalják,  ezért  a

bizottságok véleményét az 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. (XI.21.) határozata

DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő
megszüntetésére

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  a Dunaújváros területén
út,  járda és  közúti  tartozékok javítási  munkálataira,  valamint  a  Dunaújváros  területén
járda  felújítási,  vízelvezetés  megoldási,  buszvárók  cseréjének,  buszöböl  felújítási
munkálatainak  elvégzésére  kötött  vállalkozási  szerződések  közös  megegyezéssel
történő megszüntetéséhez hozzájárul.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pont  figyelembevételével  előkészített  vállalkozási  szerződések  közös  megegyezéssel
történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást írja alá.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

     Határidő:     2019. december 06.

Dunaújváros, 2019. november 21.

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

bizottság elnöke bizottság elnöke




	HATÁROZATI JAVASLAT

