
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak
ellátására kötött szerződés 8.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: 
A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”
projekt  engedélyes  és  kiviteli  terveinek  elkészítésére  irányuló  DVG Zrt-vel  kötött  vállalkozási
szerződés módosítása szükséges. 

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

Iktatószám: 871-19/2021

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: Nagy Lászlóné
Leadás dátuma: 2021.04.30 Ellenőrzés dátuma: 2021.04.30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.04.30. Ellenőrzés dátuma: 2021.04.30.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

2401 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.
TELEFON: (25) 412-211/182, 317, 335
E-MAIL: FOEP@PMH.DUNANET.HU

Iktatószám: 871-19/2021
Ügyintéző: Sipos Réka

TÁRGY:   Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak el-
látására kötött szerződés 8.sz módosítására
  
Pintér Tamás
Dunaújváros MJV polgármestere
Helyben

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében a
dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás elvégzése érdekében
engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 2018.02.15-én vállalkozási szerződést kötött a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel. A szerződésben rögzített határidő hosszabbítása
szükséges az alábbi, DVG Zrt-től kapott indokok alapján: 
„A vízjogi engedélyezés 2 egész évet vett igénybe és a végleges határozatával felborította
az elkészült tervek alapjait.  A parti  részeket teljesen újra kell  tervezni,  az úszó részeknél
több dolgot is módosítani kell.
Megítélésünk szerint versenyeztetésen kiválasztott alvállalkozó tervezőnk alkalmatlan a fel-
adatra,  próbálunk  keresni  a  térségben  nagyobb  referenciával,  szakmai  tapasztalattal  és
szakmai kapcsolatokkal rendelkező tervezőt, aki az új  határidőre tudja vállalni a tervek elké-
szítését.”

Az új szerződés szerinti  teljesítési határidő 2021. július 30. A szerződésmódosítás kizárólag
a teljesítési határidőre vonatkozik, más pontokban a szerződést változatlanul hagyja.

Kérem a Polgármester urat, hogy szíveskedjen a  “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”
projekt DVG Zrt-vel kötött engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződés 8.

számú módosításának  tervezetét  véleményezni,  s  a  módosított  szerződés  megkötéséhez

hozzájárulni. 

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

Dunaújváros, 2021. április 30.
     Tisztelettel:

                                                                                                 Szabó Imre
                                                                                                osztályvezető

mailto:foep@pmh.dunanet.hu


HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  ./2021. (V....) határozata  
a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására

kötött szerződés 8.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  “Szalki-sziget
rekreációs célú fejlesztése” projekt  engedélyes és kiviteli  tervek készítésére   DVG
Zrt-vel  kötött  vállalkozási  szerződés  8.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, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2021. május 21.

 Dunaújváros, 2021. május ....   

    Pintér Tamás
                                                                                     polgármester
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