
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül: 2019. december 23.

Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló “víziközmű-hálózat
fejlesztésére” vonatkozó projektben a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel kötött

projektmenedzsment különmegállapodás szerződés megszüntetésére,
és az 591/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére 

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

El  őkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Fetth Dóra ügyintéző

Meghívott: Sági Péter ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.12.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.12.20.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  “víziközmű-hálózat
fejlesztésére” című projektre vonatkozóan, a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel kötött megbízási
szerződések  megszüntetésére,  és  az  591/2018.  (XI.15.)  határozat  hatályon  kívül
helyezésére irányul.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 52392-2/2019.

Ügyintéző neve: Fetth Dóra Ügyintéző telefonszáma:25/544-366
Ügyintéző aláírása: Fetth Dóra s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló “víziközmű-hálózat
fejlesztésére” vonatkozó projektben a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel kötött

projektmenedzsment különmegállapodás szerződés megszüntetésére,
és az 591/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére 

Tisztelt Közgyűlés!

A Modern Városok Program keretében „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a
városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló terveinek vizsgálata, szükséges intézkedések
megtétele  programjához  szükséges  költségvetési  források  biztosítása”  című  projekt
tárgyában  a  Miniszterelnökség  Gazdálkodásért  és  Személyügyekért  Felelős  Helyettes
Államtitkára GF/SZKF/547/8/2017. számú támogatói okiratot adott ki.

Ezen projekt megvalósításához szükséges fedezet, azaz 100%-os előleg (668.503.672,-Ft)
megérkezett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat főszámlájára. 
Az 591/2018.  (XI.15.) közgyűlési  határozata (1.sz. melléklet) alapján Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  november  28-án  megbízási  szerződést  -
különmegállapodást kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a projektmenedzsment feladatok
ellátásra a II. ütemhez kapcsolódóan. (2.sz. melléklet)

A  projekt  II.  ütemére támogatási  kérelmet  nyújtott  be  DMJV Önkormányzata  még 2018.
november 13-án. (3.sz. melléklet)

2019.  09.  01-én  érkezett  Miniszterelnökségi  levélben  tájékoztatást  kaptunk  arra
vonatkozóan, hogy a Modern Városok Program keretében a 2019. és 2020. évi kerete teljes
mértékben kimerítésre került, ezért forrás kimerülés miatt nem tudja teljesíteni támogatási
kérelmünket. (4.sz. melléklet)
Tekintettel arra, hogy ezen szerződés tekintetében nem történt teljesítés, a Megbízott nem
nyújtott be számlát, azaz a Szerződő Feleknek nem áll fenn tartozása egymással szemben,
a  Szerződő  Felek  a  szerződések  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetésére  tettek
javaslatot. 

Az  előterjesztés  tárgya  a  megszüntető  megállapodás  jóváhagyása  és  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  591/2018.  (XI.15.)  határozatának  hatályon  kívül
helyezése.

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2019. december 20-án tárgyalja rendkívüli  bizottsági ülésén a Pénzügyi,
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság. A
bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés! 
A  fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjesztjük  a  Közgyűlés  elé
elfogadásra.

HATÁROZAT MELLÉKLETE:
1.SZ. :     SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL –   PROJEKTMENEDZSERI FELADATOK  

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1.SZ.:                   KH 591/2018. (XI.15.)  
2.SZ. :                MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS – PROJEKTMENEDZSERI FELADATOK  
3.SZ. :                  TÁMOGATÁSI KÉRELEM  
4.SZ. :                  MINISZTERELNÖKI LEVÉL  



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (XII.23.) határozata  

Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló “víziközmű-hálózat
fejlesztésére” vonatkozó projektben a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel kötött

projektmenedzsment különmegállapodás szerződés megszüntetésére,
és az 591/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával tudomásul veszi

és elfogadja a Miniszterelnökség általi döntést, miszerint az MVP keretében meg-

valósuló „ Víziközmű-hálózat fejlesztésére” II. ütemre irányuló projektet forráshiány

miatt nem tudja támogatni.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „víziközmű-hálózat fejlesztésére ”

című  projekt  megvalósításához  létrejött  projektmenedzseri  feladatok  ellátására

vonatkozó a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  2018.  november  30-án  kötött

megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul,

s  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1.sz.  mellékletét  képező

megszüntető megállapodás aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester

-  a  határozat  végrehajtásában,  előkészítésében  való

közreműködésért:

a  főépítészi,  építésügyi  és  környezetvédelmi  osztály

vezetője

- a határozat közléséért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:

-  szerződések  megszüntetése  közös  megegyezéssel

szerződések megkötésére:2020. január 15.

- a határozat közlésére: 2020. január 06.

Dunaújváros, 2019. december 23.

Tóth Kálmán  Tóth Kálmán
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság
elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke






