
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határidejének

meghosszabbítására

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Nyáradi Anna ügyintéző

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

Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Batsányi János úti felnőtt
játszótér, valamint a kutyajátszótér környezetében megvalósítandó ivókút vízellátásának és
szennyvíz elvezetésének tervezésére kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének
meghosszabbítására tesz javaslatot a vállalkozó DVG Zrt. jelzése alapján.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 4174-3/2021

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: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2021. 02. 08. Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2021. 02. 08. Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2021. 02. 08. Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 416/2020 (X.15.) határozatával megrendelte a DVG Zrt-től a
Dunaújváros,  Batsányi  úti  felnőtt  játszótér  mellett  megvalósítandó  ivókút  tervezési
munkáinak elvégzését. (1. melléklet: az aláírt vállalkozási szerződés)
A vállalkozási szerződés aláírására 2020. november 2-án, illetve november 4-én került sor. A
DVG Zrt. január végén jelezte osztályunknak, hogy a közműszolgáltatókkal való egyeztetés
elhúzódása miatt a tervek leszállítása az eredetileg vállalt 2021. február 26-ai időpontig nem
teljesíthető. A DVG Zrt. által vállalt új teljesítési határidő 2021. április 30. (2. melléklet: a
DVG Zrt. levele a szerződés meghosszabbításával kapcsolatban).

A szerződés módosítás nem érinti a vállalkozási díj összegét.

Kérem  a  Tisztelt  Polgármester  Urat  a  határozati  javaslat  mellékletét  képező,  1.  számú
szerződés módosítás jóváhagyására.

Dunaújváros, 2021. február 2.

Tisztelettel: 

Beéry Réka

Városüzemeltetési és Beruházási

osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbításáról

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  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-vel  kötött „Dunaújváros,  Batsányi  út  felnőtt
játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáinak elvégzése” tárgyú
vállalkozási  szerződés  1.  számú  módosítása  a  határozat  mellékletét  képező
tartalommal megtörténjen.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási Osztály vezetőjét, hogy a szerződés 1. módosításának előkészítésével
kapcsolatos teendőket végezze el. 

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2021. március 1.

3. 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
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