
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a 2020. évi víz – csatorna – szennyvíztisztító közműrendszeren a
vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződés

1. számú módosítására

Előadó: Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási osztály vezetője

Előkészítő: Szedresi Csaba ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.04. . ………
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.04.   ……….

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: Jelen  előterjesztés  a  2020.  évi  víz  –  csatorna  –
szennyvíztisztító  közműrendszeren  a  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós
munkákkal  összefüggő  a  DVCSH  Kft.  –vel  kötött  vállalkozási  keretszerződés  1.  számú
módosítására tesz javaslatot.
A módosítás csak a rekonstrukciós munkák befejezési határidejét  érinti, a szerződés egyéb
pontjai nem változnak.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruh. O. Iktatószám:  2970- 8/2021.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Beéry Réka h. s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k. 
Leadás dátuma:2021. 03. 31. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 31.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika  h. s.k.
Leadás dátuma: 2021. 03. 31. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 31.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.03. 31. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

a 2020. évi víz – csatorna – szennyvíztisztító közműrendszeren a vagyonbérleti díj
terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződés 1. számú

módosítására

Tisztelt Polgármester Úr !

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és   Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-
Hőszolgáltató  Kft.  között  2021.  január  15  –én  Vállalkozási  keretszerződés  jött  létre  a
dunaújvárosi  víz – csatorna – szennyvíztisztító közműrendszeren 2020. évben elvégzendő
rekonstrukciós feladatok végrehajtására. (1. számú melléklet)

A szerződés teljesítésének tervezett befejezési határideje 2021. március 31. volt.

A  Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. a tervezett feladatokat  (keretszerződés
mellékletében felsorolva) a fent jelzett határidőig maradéktalanul nem tudja teljesíteni, ezért
a határozat  2.  számú mellékletként  csatolt  levelében jelezte ,  hogy egyes rekonstrukciós
feladatok  megvalósulása  (  főleg  a  koronavírus  terjedése  miatt  akadozó  anyagok
beszállításából adódóan)  csak 2021. május 31- ig realizálható.

A fentiekre  tekintettel  –  a  DVCSH Kft.  kérésének megfelelően -  szükséges  a  befejezési
határidő módosítása  2021. május 31 –ei időpont megjelölésével,  a keretszerződés egyéb
pontjai változatlanul hagyása mellett. (határozat 1. sz. melléklete) 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Polgármester urat, hogy a Vállalkozási keretszerződések 1.
számú módosításait támogatni szíveskedjenek. 

Dunaújváros, 2021. március   30.                                                                 

                                                                      Tisztelettel:

 Beéry Réka h. s.k.                   
                              Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkörmányzata  Közgyűlésének
…  ./2021. (IV. …..) határozata  

a 2020. évi víz – csatorna – szennyvíztisztító közműrendszeren a vagyonbérleti díj
terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződés 1. számú

módosítására

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  a  víz  –  csatorna  –
szennyvíztísztító közműrendszeren a 2020. évi vagyonbérleti díj terhére elvégzendő
rekonstrukciós munkák vonatkozásában a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató
Kft..- vel 2021. 01.15. –én  létrejött vállalkozási keretszerződés 3. pontjában rögzített
tervezett befejezési határidő 2021. május 31 –ére történő módosításához.    

 
2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  polgármestere  jóváhagyja  a  jelen  határozat  1.

számú  mellékletét  képező  Vállalkozási  keretszerződés  1.  számú  módosítását  és
utasítja  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  vezetőjét,  hogy    a
keretszerződés 1. számú módosítását aláírásra készítse elő.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a  Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

                          

           Határidő: 2021. április 20.
       

  Dunaújváros, 2021. április  ……….

                                                                                                 Pintér Tamás
               polgármester

            








