
Fedőlap

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

Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú ingatlanon új
parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötésére

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

Előkészítő: Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott: Szabolcs Mérnökiroda Kft, ügyvezető

Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 08. 25.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 08. 25.

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: Jelen  előterjesztés  a  Dunaújváros,  Apáczai  Csere  János
utcában  található,  61  hrsz.-ú  ingatlanon  új  parkolóhelyek  egyesített  engedélyezési  és  kiviteli
tervének elkészítése vonatkozásában a beérkezett  árajánlatok alapján a nyertes ajánlattevővel
való szerződéskötésre tesz javaslatot.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 2202-16/2021
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. Molnár Attila sk
Leadás dátuma: 2021. 08. 10.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 08. 10.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2021. 08. 11.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 08. 11.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila sk
Leadás dátuma: 2021. 08. 10.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 08. 10.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT

a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú ingatlanon új
parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Polgármestere 133/2021 (VII. 21.) határozata alapján Osztályunk ajánlattételi
felhívást küldött a kiválasztott gazdasági szereplők részére „Dunaújváros, Apáczai Csere János
utca, 61. hrsz.-ú ingatlanon tervezett parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli tervének
elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyában (1. melléklet: a tervezési
terület  helyszínrajza).  A  beérkező  árajánlatokat,  valamint  az  ajánlat  bontásáról  szóló
jegyzőkönyvet  az  előterjesztés  2.  melléklete tartalmazza. Az  ajánlatok  az  alábbiak  szerint
alakultak:

Sorsz. Ajánlatadó Ajánlati ár (bruttó) Ft

1. Szabolcs Mérnökiroda Kft. 2.413.000,- 

2. AQUA TÓRUSZ Mérnöki Iroda Kft. 2.667.000,-

3. Jáky Oktatási és Mérnöki, Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.

2.921.000,-

A legkedvezőbb ajánlatot a Szabolcs Mérnökiroda Kft. adta. 

Az árajánlat  adás során a Szabolcs Mérnökiroda Kft.  képviselője jelezte, hogy szerződéskötés
esetén részszámlázási lehetőséget kér olyan módon, hogy az építési engedélyezési eljárás meg-
kezdésekor a vállalkozási díj bruttó 70 %-nak megfelelő részszámlát nyújt be, a végleges tervek le-
szállításakor pedig a bruttó vállalkozási díj 30 %-nak megfelelő végszámlát. Kérjük a Tisztelt Köz-
gyűlést az ennek figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződés tervezet támogatására. 

Az egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására
a fedezet bruttó 2.000.000,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet
12. Mellékletének 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.4. Liszt F. kerti parkoló egyesített terve elneve-
zésű soráról; bruttó 413.000,- Ft összegben pedig a 9. melléklet 24/3. Képviselői körzetekre tarta-
lék elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján biztosított.

Az előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság tárgyalja. 

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú ingatlanon új
parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  Dunaújváros,  Apáczai
Csere János utca, 61. hrsz.-ú ingatlanon tervezett parkolók egyesített engedélyezési
és kiviteli tervének elkészítését és az engedélyezési eljárás lefolytatását a Szabolcs
Mérnökiroda Kft-től rendeli meg bruttó 2.413.000,- Ft vállalkozási díj fejében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban meghatározott
feladatok elvégzésére a fedezetet 2.000.000,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. Mellékletének 2. Városüzemeltetés cím alatti
2.4. Liszt F. kerti parkoló egyesített terve elnevezésű soráról; bruttó 413.000,- Ft összegben
pedig a 9. melléklet 24/3. Képviselői körzetekre tartalék elnevezésű sorról történő átcsopor-
tosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített  vállalkozási szerződést a
Szabolcs Mérnökiroda Kft.-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. szeptember 10.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.
pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2021.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

 Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke Bizottság elnöke








