
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 08. 26.

Javaslat a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses
megállapodásának 3. számú módosítására

Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:      -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 08. 25.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2020. 08. 25.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító
számú  projekt  szerződéses  megállapodásának  3.  számú  módosításának  elfogadására tesz
javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruh. O. Iktatószám: 34142-1/2021.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Beéry Réka 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: 2021.08.23.  Ellenőrzés dátuma: 2021.08.23.
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:          
Leadás dátuma: 2021.08.23. Ellenőrzés dátuma: 2021.08.23.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2021.08.19. Ellenőrzés dátuma: 2021.08.19.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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Javaslat

Javaslat a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses
megállapodásának 3. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  Kulcs  Község  Önkormányzata,
Rácalmás Város Önkormányzata,  Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és az Észak-
dunántúli  Vízmű Zrt.  mint  megrendelők, valamint  az M-E 2020 Konzorcium tagjai  mint
Vállalkozók 2017. augusztus 30. napján Szerződéses megállapodást írtak alá „ a KEHOP-
2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt keretében, Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás,
Pusztaszabolcs,  Almásfüzitő,  Dunaalmás,  valamint  Neszmély  településeken
megvalósítandó  szennyvíztisztító  telep  és  csatornahálózat  fejlesztési  feladatainak
ellátására vonatkozóan , a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”, mely szerződés az elmúlt
időszakban 2 alkalommal már módosításra került. (az előterjesztés 1.sz. melléklete)

A szerződés szerinti kivitelezési munkák Dunaújvárost illetően befejeződtek, azonban a
projekt  Pusztaszabolcs  települést  illetően  a  kivitelezési  határidő  módosítását  teszi
szükségessé.  Ezen  módosítás  Dunaújvárost  nem érinti,  de  mivel  FIDIC Sárga  Könyv
szerinti szerződés abban az esetben módosítható, ha minden résztvevő konzorciumi tag
azt  elfogadja.  A Szerződéses  megállapodás  3.  számú  módosítása  jelen  határozat  1.
számú melléklete.

A Szerződés módosítása a szűk határidő miatt aláírásra került, ezért a Közgyűlés utólagos
jóváhagyása szükséges.

Az előterjesztést megtárgyalta Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

2



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…  ./2021. (VIII. 26.) határozata  

 
a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses

megállapodásának 3. számú módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  teljes  terjedelmében
megismerte és elfogadja  a határozat mellékletét képező KEHOP –   2.2.2-15-2015-
00044  azonosító  számú  projekt  Szerződéses  megállapodásának  3.  számú
módosítását.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utólagosan jóváhagyja,
hogy DMJV polgármestere az NFP Nonprofit Kft. által megküldött  a KEHOP – 2.2.2-
15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses megállapodásának 3. számú
módosítását aláírta.

            
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

           a  polgármester
                         - a  határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a   városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

     Határidő: 2021.  augusztus 26.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  DMJV
polgármestert, hogy a határozatról értesítse a szerződést aláíró Feleket.

   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a  polgármester

                         - a  határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a   városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

       Határidő: 2021.  szeptember 3.

    

 

  Dunaújváros, 2021. augusztus 26.
                  

                     Tóth Kálmán s.k.                                                       Tóth Kálmán s.k.
          pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                       ügyrendi, igazgatási és jogi
                              bizottság elnöke                     bizottság elnöke
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