
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt
tervezési feladataira DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosítására

El  őadó:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
El  őkészítő:   Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményez  ő bizottság:  Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút  hálózat  fejlesztése
Dunaújvárosban”  projekt megvalósítása érdekében a DVG Zrt-vel kötött tervezési feladatok
elvégzésére  irányuló  vállalkozási  szerződés  7.sz.  módosításának  véleményezésére,
elfogadására irányul.

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

Iktatószám: 359-1/2021

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:2021.01.07. Ellenőrzés dátuma:2021.01.07. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021.01.07. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:
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TÁRGY:   JAVASLAT A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001  „KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE

DUNAÚJVÁROSBAN” PROJEKT TERVEZÉSI FELADATAIRA DVG ZRT-VEL KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS 7.SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA

Pintér Tamás
Dunaújváros MJV polgármestere
Helyben

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  TOP-6.4.1  Fenntartható  városi
közlekedésfejlesztés  című  pályázati  felhívásra  benyújtott  és  kedvező  támogatásban
részesült  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001  Kerékpárút  hálózat  fejlesztése
Dunaújvárosban című projekt megvalósítása érdekében a projektben kijelölt kerékpárút
hálózat  kialakítására  vonatkozó  engedélyes-  és  kiviteli  tervek  elkészítésére  tervezési
szerződést  kötött  a  DVG  Zrt-vel.  A  szerződéskötésre  irányuló  döntést  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  649/2018  (XII.13)  határozatával  hozta  meg,  a
2019.január 22-én megkötött  szerződés értelmében a szerződés teljesítési  határideje
2019. április16-a. A szerződés több ízben került módosításra, a szerződésmódosítások a
szerződés  teljesítési  dátumára  irányult,  végül  a  2020.  szeptember  25-én  aláírt  6.sz
módosítás alapján a szerződés teljesítési határideje 2020. december 21. lett.

A szerződés értelmében az elkészült  tervdokumentáció leszállítása után Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő véleményezi a dokumentációt és
arról 5 napon belül értesíti a Vállalkozót. Amennyiben javításra szorul a terve, Vállalkozó
azt  10  napon  belül  javítja.  A  tervdokumentáció  elfogadására  akkor  kerül  sor,  ha  a
leszállított tervcsomag tartalmazza a tervezett kerékpárforgalmi útszakaszok terveinek
civil  szervezet  általi  (melynek  alapító  okiratában  kerékpáros  közlekedés  szerepel)
szakmai  értékelését,  valamint  a  176/2011  (VIII.31.)  Korm.  rendelet  szerint  közúti
biztonsági audit jelentést. Ezeket a kikötéseket a pályázati Felhívásban megfogalmazott
feltételek indokolják.

A  vonatkozó  projekt  előrehaladása  és  a  tervezési  folyamat  gördülékenyebbé  tétele
érdekében  a  jelen előterjesztés  mellékletét képező,  7.  számú szerződésmódosítás  a
határidő 2021.03.16-ra történő hosszabbításán túlmenően a tervek időközi leszállítására
irányul,  mely  eredményeként  a  nem engedélyköteles  útszakaszok  vonatkozásában a
2021.  év  elején  indítható  lehetne  a  kivitelezési  beszerzési  eljárás.  A  tervek
leszállításának módosítása kapcsán a szerződésmódosítási javaslat az 1. részszámla
kiállítását a minisztériumi tervzsűri, a civil kerékpáros szervezet és a közúti biztonsági
auditor észrevételei alapján véglegesített, útépítési engedélyezési eljárás megindítására
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alkalmas tervek, valamint az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott
tételes tervezői költségvetés leszállításához köti.  

Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy januárban elvégezhetővé válik a tervzsűri és a KBA
auditor  által  kért  módosítások,  elkészíthető  a  tervezői  költségbecslés,  leszállítható  a
teljes  tervcsomag,  mely  alapján  megindítható  az  engedélyezési  eljárás,  valamint  a
leszállított  terveket  be  lehet  nyújtani  a  Közreműködő  Szervezet  felé  a  projekt
előrehaladásának dokumentálása érdekében.

A  fentiek  figyelembe  vételével  kérem  Polgármester  urat,  hogy  szíveskedjen  az

előterjesztés  mellékletét  képező,  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001  „Kerékpárút
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt  engedélyes és kiviteli terveinek készítésére   DVG

Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosításának  tervezetét véleményezni, s a

módosított szerződés megkötéséhez hozzájárulni. 

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Dunaújváros, 2021. január 7.

Tisztelettel:

Szabó Imre 
osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 7. SZ. MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

MELLÉKLETEK: 
1. SZ. MELLÉKLET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZ. MELLÉKLET:       VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ.MÓDOSÍTÁSA

3. SZ. MELLÉKLET:    VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZ.MÓDOSÍTÁSA

4. SZ. MELLÉKLET:       VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3.SZ.MÓDOSÍTÁSA

5. SZ. MELLÉKLET:       VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.SZ.MÓDOSÍTÁSA

6. SZ. MELLÉKLET:       VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 5.SZ.MÓDOSÍTÁSA

7. SZ. MELLÉKLET:       VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 6.SZ.MÓDOSÍTÁSA



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (  I.21.  ) határozata   

a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt
tervezési feladataira DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosításáról

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 úgy határoz, hogy a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00001  „Kerékpárút  fejlesztése  Dunaújvárosban” projekt engedélyes  és
kiviteli  terveinek  készítésére   DVG  Zrt-vel  kötött  vállalkozási  szerződés  7.sz.
módosítás  hozzá  benyújtott  tervezetét  elfogadja,  a  szerződés  megkötéséhez
hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy az 1.  pontban megnevezett  vállalkozási
szerződés módosítását terjessze be aláírásra.  
 
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2021. január 28.

Dunaújváros, 2021. január 21.

  

    Pintér Tamás
                                                                                     polgármester
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