
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül: 2020. január 23.

Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című
projekt megvalósításával összefüggő 464/2019.(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül

helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel kötött tervezési feladatok átadását érintette

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

El  őkészítő:   Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Fetth Dóra Timea, pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott: Illéssy István elnök  - DVG Zrt.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.01.21.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.01.21.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című
projekt megvalósításával  összefüggő tervezési  szerződés átadásáról  szóló közgyűlési  határozat hatályon
kívül helyezéséről szól, mivel a DVG Zrt. kérte a tervezési szerződés megszüntetését közös megegyezéssel.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 2302-1/2020.

Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma:25/544-366
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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 TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című
projekt megvalósításával összefüggő 464/2019.(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül

helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel kötött tervezési feladatok átadását érintette

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezetének döntése alapján
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az
„Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  tárgyában  2019.  június  20-án  hatályba  lépett  támogatási
szerződéssel rendelkezik.
A támogatás előlegként lehívható összege (432.874.500,- Ft) rendelkezésre áll a Magyar Államkincstárnál
vezetett alszámlán.

A projekt sikeres megvalósításához szükség van a pályázat keretében megvalósuló Múzeum felújítás kiviteli
tervének elkészítése.

A tervezéshez szükséges forrás a pályázat költségvetésében rendelkezésre áll.

A tervezéssel Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 464/2019.(VIII.08.) közgyűlési határozat alapján
a DVG Zrt-t bízta meg In-house beszerzés keretében.

A vállalkozási szerződést az érintett felek 2019. augusztus 21. napján aláírták, ezáltal a tervezési szerződés
hatályba lépett.  A szerződés teljesítési határideje 2019. december 31. napján volt.

A  DVG  Zrt.  2019.  december  23.  napján  kelt,  2020.  január  13.  napján  e-mail  csatolmányként  érkezett
levelében kéri a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetést.

A szerződés vonatkozásában teljesítés, továbbá pénzügyi kifizetés nem történt.

Az előterjesztés tárgya a kérelem jóváhagyása, egyidejűleg Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
464/2019.(VIII.08.) határozatának hatályon kívül helyezése.

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2020. január 21. napján 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.

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE  
1.SZ.MELLÉKLET: 464/2019. (VIII.08.)KH
2.SZ.MELLÉKLET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – TERVEZÉSI FELADATOK

3.SZ.MELLÉKLET: DVG ZRT. KÉRELME A KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSRŐL

HATÁROZATI JAVASLAT MELLÉKLETE:  
1.SZ.MELLÉKLET.: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉNEK TERVEZETE



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2020. (I. 23.) határozata  

 a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt
megvalósításával összefüggő 464/2019.(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről,

amely DVG Zrt.-vel kötött tervezési feladatok átadását érintette

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

DVG  Zrt.  kérelmét  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum

fejlesztése”  című projekt megvalósításával összefüggő tervezési szerződés megszüntetésére  , s

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

megállapodás aláírására.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú,

az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok

DVG Zrt. részére történő átadására vonatkozó 464/2019.(VIII.08.) közgyűlési határozatát hatályon

kívül helyezi.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester

- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:

- a határozat közlésére: 2020. február 15.

Dunaújváros, 2020. január 23.

Tóth Kálmán s.k.  Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság
elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL

TERVEZET

mely létrejött

egyrészről a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Azonosító szám: 727002

Adószáma: 15727000-2-07

Banksz. szám: 11736037-15361363-00000000

Képviseli: Pintér Tamás polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Cg.:07-09-014057
Adószáma: 07-10-001030
Banksz.sz: OTP Bank 11736037-20559881-00000000
Képviseli: Illéssy István elnök

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Megbízott), együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az
alábbi feltételekkel:

1. A Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2019. augusztus 14. napján vállalkozási szerződés
jött  létre  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”
projekttel  kapcsolatos  tervezési  feladatok  ellátására.  A  kapcsolódó  közgyűlési  döntés  száma:
464/2019. (VIII.08.). A „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002
azonosítószámú Támogatói szerződése 2019. július 20. napján lépett hatályba. 

2. Az 1. pontban meghatározott szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik.

3. A Felek kijelentik,  hogy az 1.  pontban meghatározott  vállalkozási  szerződés alapján egymással
szemben követelésük nincsen.  

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre
és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5. Az  esetleges  jogviták  rendezését  Felek  egymás  között,  elsődlegesen  közvetlen  tárgyalás  útján
kísérlik  meg.  Ennek  sikertelensége  esetén  a  vita  eldöntésére  a  Megrendelő  székhelye  szerinti
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződő felek a jelen megállapodást  egészében és részleteiben áttanulmányozták, azt értelmezték és
megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Dunaújváros, 2019. …………….. Dunaújváros, 2019……………….                   

 

………………………..………. ………………………..…………..

Megrendelő képviseletében
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Pintér Tamás
polgármester

Vállalkozó képviseletében
DVG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársaság 
Illéssy István

elnök












