
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül: 2020.02.13.    

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó DVG Zrt-vel a Budai Nagy

Antal út kivitelezési munkái tárgyában megkötött vállalkozási szerződés
felülvizsgálatára

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
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Illéssy István Igazgatóság elnöke – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Sági Péter ügyvezető – Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.02.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.02.11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  DVG Vagyonkezelő  Zrt-vel  a
Budai  Nagy  Antal  út  kivitelezési  munkái  tárgyában  megkötött  vállalkozói  szerződés
felülvizsgálatára irányul.

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

Iktatószám: 2026-4/2020.

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

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: Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma: 2020.02.06. Ellenőrzés dátuma: 2020.02.06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.02.07 Ellenőrzés dátuma: 2020.02.07
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/  minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó DVG Zrt-vel a Budai Nagy

Antal út kivitelezési munkái tárgyában megkötött vállalkozási szerződés
felülvizsgálatára

Tisztelt Közgyűlés!

Az  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  azonosító  számú  pályázat  Nyugati  gazdasági  terület

közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban  projektre  vonatkozó  Támogatói  Szerződés  2019.

június 26-án lépett hatályba. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  szeptember  27-én  az  512/2019.

(IX.05.)  közgyűlési határozata alapján vállalkozási szerződést kötött a DVG Vagyonkezelő

Zrt-vel a projekt keretében a Budai Nagy Antal út kivitelezésének megvalósítása érdekében. 

A szerződés tekintetében nem történt teljesítés, a Vállalkozó nem nyújtott be számlát, azaz a

Szerződő  Feleknek  nem  áll  fenn  tartozása  egymással  szemben,  a  Szerződő  Felek  a

szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesznek javaslatot. 

Egyúttal  felkérik  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  projekt  keretében  a  Vasmű  u.  41.

Irodaház  Kft-t,  mint  a  projekt  konzorciumi  partnerét,  hogy  a  közbeszerzési  eljárást

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében folytassa le.

Az  előterjesztés  tárgya  a  megszüntető  megállapodás  jóváhagyása  és  a  Dunaújváros

Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  512/2019.  (IX.05.)  határozatának  hatályon  kívül

helyezése.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést 2020. február 11-én tárgyalja 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 MELLÉKLETEK:
1.SZ.: SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL 
ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1.SZ.: KH 512/2019. (IX.05.)
2.SZ. : VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…  ./2020. (II. 13.) határozata  

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése

Dunaújvárosban” projektre vonatkozó DVG Zrt-vel a Budai Nagy Antal út kivitelezési

munkái tárgyában megkötött vállalkozási szerződés felülvizsgálatáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával a

„TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése

Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  DVG  Vagyonkezelő  Zrt-vel  a  Budai  Nagy

Antal út kivitelezési munkái tárgyában megkötött vállalkozói szerződés megkötésére

hozott 512/2019. (IX.05.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  „TOP-6.1.5-16-DU1-

2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”

projektre vonatkozó DVG Vagyonkezelő Zrt-vel a Budai Nagy Antal út kivitelezési

munkáinak  ellátására  vonatkozó DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  2019.

szeptember  27-án  kötött  vállalkozási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő

megszüntetéséhez hozzájárul, s egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat

1.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás aláírására.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a TOP-6.1.5-

16-DU1-2018-00001 projekt konzorciumi partnerét, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-t,

hogy a projekt megvalósítása érdekében a Budai Nagy Antal út kivitelezési munkái

tárgyában  folytasson  le  közbeszerzési  eljárást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzat nevében.

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: 2020.02.28.

-  szerződések  megszüntetése  közös  megegyezéssel  szerződések

megkötésére

- a határozat közlésére

Dunaújváros, 2020. február 13.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és vá-

rosüzemeltetési bizottság
elnöke

   

 






