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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 19.

Javaslat Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének helyreállítási
munkálataira

 
Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott: Illéssy István elnök DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu)

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2019. 12. 17.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 12. 17.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV területén található Piac 16. számú kapuját, kerítését és tartópillérét ismeretlen
rendszámú tehergépjármű megrongálta, a falazat megdőlt. Ez ügyben a piacot üzemeltető DVG Zrt.
helyszíni felmérést végzett és árajánlatban megküldte a helyreállítás költségét. Ezen előterjesztés a
piac megrongálódott kapujának helyreállítási munkálataira irányul.

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

Iktatószám: 51464-1/2019.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-189
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Markóth Béla h. sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Leadás dátuma: 2019.12.04 Ellenőrzés dátuma: 2019.12.04
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika h.sk.  
Leadás dátuma: 2019.12.04 Ellenőrzés dátuma: 2019.12.04
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2019.12.04 Ellenőrzés dátuma: 2019.12.04
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT

Javaslat Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének helyreállítási
munkálataira

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV területén található Piac 16. számú kapuját, kerítését és tartópillérét ismeretlen
rendszámú tehergépjármű megrongálta, a falazat megdőlt. Ez ügyben a piacot üzemeltető DVG Zrt.
helyszíni felmérést végzett és árajánlatban megküldte a helyreállítás költségét. Ezen előterjesztés a
piac megrongálódott kapujának helyreállítási munkálataira irányul.

A felújítási munkálatokra ajánlatot kértünk a DVG Zrt-től (1. számú melléklet), mely szerint a fent
említett feladat kivitelezési költsége:

Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének helyreállítási munkálatai:

      442.562.-Ft.
     +ÁFA    119.492.-Ft.

Összesen:       562.054.-Ft.

Mindösszesen bruttó 562.054,-Ft. azaz Ötszázhatvankettőezer-ötvennégy forint.

A  kapu  felújításának  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  6/2019.  (II.15.) szóló  rendelet  költségvetésében  7.a
melléklet 6/1 Piac, vásári tevékenység alcím alatt Dunaújváros vásár téren fix kordon építése sorról,
átcsoportosítás útján az 5 melléklet 6/3 Piac, vásári tevékenység alcím alatt dologi kiadás során
biztosít fedezetet.

Az előterjesztést  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és Városüzemeltetési  Bizottság  2019.12.17-i  rendkívüli
ülésén  és az  Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi  Bizottság 2019.12.17-i  rendkívüli  ülésén tárgyalta.  A
bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerül sor.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2019.(XII.19.) határozata
Javaslat Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének helyreállítási

munkálataira

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  elrendeli  a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város területén található Piac  16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének
helyreállítási munkálatainak kivitelezését bruttó 562.054,-Ft. összegben.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 6/2019. (II.15.) szóló rendelet költségvetésében
7.a melléklet 6/1 Piac, vásári tevékenység alcím alatt Dunaújváros vásár téren fix kordon építése
sorról, átcsoportosítás útján az 5 melléklet 6/3 Piac, vásári tevékenység alcím alatt dologi kiadás
során biztosít fedezetet.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a Dunaújváros Megyei
Jogú Város területén található Piac 16. számú kapujának helyreállítási munkálatainak kivitelezésére
irányuló  vállalkozási  szerződés  aláírására,  továbbá,  hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály
  a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: 2020. január 30

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2019.  évi  költségvetés  soron
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
  a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2019. december 19.

 

     

Tóth Kálmán Tóth Kálmán
   Pénzügyi, Gazdasági Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
  és Városüzemeltetési 
      Bizottság elnöke



DMJV Közgyűlése........../2019.(XII.19.)  határozatának 1.számú melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
- TERVEZET -

Amely létrejött egyrészről a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester
Kapcsolattartó neve: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási  

osztályvezető
Adószáma:15727000-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-15361363

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: Illéssy István elnök
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-20559881

Mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) együtt Szerződő Felek között alulírott helyen és időben
az alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződés tárgya:

A  Megrendelő  megrendeli,  a  Vállalkozó elvállalja  Dunaújváros  Megyei Jogú Város területén
lévő Piac 16.  számú kapujának,  kerítésének és tartópillérének helyreállítási  munkálatait a
szerződés mellékletét képező költségvetésben foglalt tartalommal.

2.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:
        442.562.-Ft.
                                             27 % ÁFA:                      119.492.-Ft.  

          Összesen:              562.054.-Ft.
azaz: Ötszázhatvankettőezer-ötvennégy forint amely tartalmazza az ÁFA összegét is.

3.) Teljesítési határidő:
A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja: a szerződés aláírását követően
A szerződés teljesítésének befejezési határideje: 2020. január 31.

A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1) A Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult.

4.2.)  A  Vállalkozó a  feladatonként  elvégzett  munkákról  3  példányban  kiállított  számláját  a
teljesítésigazolás  kíséretében  megküldi  a  Megrendelőnek a  szerződés  összegének  átutalása
érdekében.

4.3.) A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése
esetén,  a  kapcsolódó  tervek  benyújtását  követően  teljesítésigazolás  alapján  nyújtható  be.  A
Vállalkozó a számla benyújtására a  Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján
jogosult.



4.4.) A számla kifizetése átutalással történik a számlák kézhezvételétől számított 10 banki napon
belül.

4.5.) A  Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a  Vállalkozó jogosult  a törvényes késedelmi
kamat érvényesítésére.

4.6.) A Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért a Vállalkozó
teljes  felelősséggel  tartozik.  A  Vállalkozó késedelmes  teljesítése  esetén  a  Megrendelő kötbér
érvényesítésére jogosult, melynek alapja a jelen szerződés nettó összege, mértéke a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresének az egy napra eső hányada.

5.) Felek együttműködése:

Szerződő  felek kijelentik,  hogy  munkák  teljesítése  érdekében  kötelesek  együttműködni.  Az
együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője:
Név: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető telefonszám: 25/544-125

Vállalkozó képviselője:
Név: Gergő Edmond operatív igazgató telefonszám: 25/ 551-403

6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel:

6.1.)  A  Vállalkozó feladata  a  műszaki  tartalomban  rögzítettek  szerinti  tervek  benyújtása
Megrendelő részére.

6.2.) Teljesítésigazolásra jogosult személyek:

Megrendelő részéről:
Név: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető telefonszám: 25/544-125

Vállalkozó részéről:
Név: Gergő Edmond operatív igazgató telefonszám: 25/ 551-403

6.3.) A Megrendelő képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy az elkészített munkák műszaki
tartalma megfelelő-e, melynek alapján a teljesítésigazolás kiállítható.
Az  esetleges  hiányokat  a  Vállalkozó legkésőbb  a  tervek  átadásáról  készült  átadás-átvételi
jegyzőkönyvben  kijelölt  határidőig  köteles  megszüntetni,  annak  teljesítéséig  számlájának
benyújtására nem jogosult.

7.) Általános feltételek:

7.1.)  A  Vállalkozó a  terveket  2  példányban  papír  alapon  és  1  példányban  elektronikus
adathordozón köteles átadni Megrendelő számára. A tervek hiánytalan műszaki tartalmú átadását
követően a Megrendelő jelzése alapján teljesítésigazolás kiállítására a Vállalkozó jogosult. 

8.)  Jelen  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.,  valamint  a  mindenkori  hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9.) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből
esetlegesen  eredő  –  minden  műszaki-,  jogi-  és  árvita  tekintetében  a  Szerződő  Felek a  per
tárgyértékétől  függően  alávetik  magukat  a  Dunaújvárosi  Járásbíróság,  vagy  a  Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességének.

10.) A Vállalkozó kijelenti, hogy üzleti tevékenysége során tárgyévben évben megfelel a hatályos a
közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény 9.  § (1)  bekezdés h)  pontjában szabályozott



feltételeknek,  ennek alapján nem kell  közbeszerzési  eljárást  lefolytatni  a  szerződés megkötését
megelőzően.

11.) A jelen Vállalkozási szerződést csak a Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.

Szerződő  Felek a  szerződést  elolvasták,  azt  megértették,  és  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2019. ______ Dunaújváros, 2019. ______

Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében:

_________________________ _______________________
Pintér Tamás    DVG Zrt.

      DMJV Polgármestere                 
  

Pénzügyi ellenjegyzés:

_______________________________

_______________________________


