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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a 6. számú főút körforgalmától a Neumann
János utcai munkásszállóig tartó gyalogos létesítmények tervének korszerűsítése és új

építési engedély megszerzése tárgyban

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Nyáradi Anna ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
                                          Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a 6. számú főút körforgalmától a Neumann János utcai munkásszállóig tartó
gyalogos létesítmények 2015-ben készült engedélyezési tervének korszerűsítésére és új építési
engedély megszerzésére tesz javaslatot a Fejér Európa Kft. árajánlata alapján.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
  Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 2275-8/2021
Ügyintéző neve: Nyáradi Anna   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk   Osztályvezető aláírása: Beéry Réka sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea sk
Leadás dátuma: 2021. 02. 11.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 11.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2021. 02. 11.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 11.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2021. 02. 11.        Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 11. 
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT

vállalkozási szerződés megkötésére a 6. számú főút körforgalmától a Neumann János utcai
munkásszállóig tartó gyalogos létesítmények tervének korszerűsítése és új építési engedély

megszerzése tárgyban

Tisztelt Polgármester Úr!

Rácalmás Város Önkormányzata a 2014-15. évben elkészíttette a Fejés Európa Kft-vel a Hankook
gyártóüzeme és a Dunaújváros, Neumann János utcában található munkásszálló közötti gyalogos
létesítmények engedélyezési tervét. (1. melléklet: a tervdokumentáció átnézeti helyszínrajza)

A terv alapján 2016-17-ben elkészült a tervezett létesítmények 1. üteme a gyártóüzemtől a 6-os
számú főúton átvezető gyalogos-átkelőhelyig. (Forgalomlassító pálya elhúzás a Hankook téren,
kerékpárút bővítése a Hankook üzemtől a körforgalom Dunaföldvár felőli belépő ágáig, gyalogos-
átkelőhely létesítése a 6. számú főutat keresztezően.)

A tervek építési engedélye időközben lejárt. Osztályunk a 2. ütem jövőbeni kivitelezése érdekében
a terv korszerűségi felülvizsgálatának elvégeztetésére és új építési engedély megszerzésére tesz
javaslatot. 

Tekintettel arra, hogy a tervdokumentáció eredeti megrendelője Rácalmás Város Önkormányzata
volt Osztályunk felvette a kapcsolatot Rácalmás Város Önkormányzatával a 2015-ben készült terv-
dokumentáció felhasználási  jogának ingyenes és végleges átadásával kapcsolatban.  Rácalmás
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2021 (II.08.) határozata, mely a felhasználási jog
ingyenes és végleges átadásáról hoz döntést jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A 2. ütemben megvalósítani tervezett létesítmények az alábbiak:

 A 6. számú főúttól a Magyar úti buszmegállóig vezető bicikliút szélesítése

 A Magyar úton átvezető gyalogos-átkelőhely létesítése

 A Lánczos Kornél utcában és a Neumann János utcában a munkásszállóig vezető járdák
és gyalogos-átkelőhelyek kiépítése

A tervfelülvizsgálat elvégzésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására a Fejér Európa Kft-től
kértünk árajánlatot tekintettel arra, hogy a 2015-ben készült tervdokumentációt ez a cég készítette.
Az általuk küldött árajánlat alapján a tervfelülvizsgálat és korszerűsítés elvégzését nettó 380.000,-
Ft +ÁFA, azaz bruttó 482.600 Ft-ért vállalják. (3. melléklet: a Fejér Európa Kft. árajánlata)

A tervfelülvizsgálat elvégzésére a forrás Dunaújváros MJV Önkormányzata 2021. évi költségvetés-
ről és végrehajtásának szabályairól szóló tervezett önkormányzati rendeletének 5. melléklet/TOP
programok/3. Dologi kiadások/TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat soráról a 7/
a. Melléklet/2. Városüzemeltetés cím alatti „Neumann János utcai munkásszállóhoz vezető járda-
építése” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosított.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat az ajánlat elfogadására és a határozati javaslat mellékletét
képező, az  árajánlatban  részletezett  feladatok  elvégzéséről  szóló  vállalkozási  szerződés
aláírásának támogatására.

Dunaújváros, 2021. február 9.

                                                                                                         Beéry Réka

                                                                            Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata   

a 6. számú főút körforgalmától a Neumann János utcai munkásszállóig tartó gyalogos
létesítmények tervének korszerűsítése és új építési engedély megszerzése tárgy

vállalkozási szerződés megkötéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere megköti a határozat 1. számú mellékletét
képező  vállalkozási  szerződést  a  Fejér  Európa  Kft-vel,  Dunaújváros,  6.  számú  főút
körforgalmától  a  Neumann  János  utcai  munkásszállóig  vezető  gyalogos
létesítmények  tervének  felülvizsgálata  és  az  engedélyezési  eljárások  lefolytatása
tárgyban, bruttó 482.600,- Ft összegben.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  az  1.  pontban  részletezett  tervezési
feladatra  a  fedezetet  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetésről  és
végrehajtásának szabályairól szóló tervezett önkormányzati rendeletének 5. melléklet/TOP
programok/3.  Dologi  kiadások/TOP  előkészítő,  megalapozó  tevékenységek  előirányzat
soráról  a  7/a.  Melléklet/2.  Városüzemeltetés  cím  alatti  „Neumann  János  utcai
munkásszállóhoz vezető járda építése” új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a városüzemeltetési és beruházási
osztály vezetőjét, hogy a vállalkozási szerződés előkészítésével és a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2021. 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

                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2021. március 1.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a városüzemeltetési és beruházási
osztály vezetőjét, a határozat közlésére.

Felelős: - a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2021. március 1.

Dunaújváros, 2021. február ...

             Pintér Tamás
                         polgármester






