
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 10. 21.

Javaslat a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének
korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés megkötésére

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

Előkészítő: Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott: Fejér Európa Kft., ügyvezető

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 10. 13.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 10. 13.

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: A  Szent  György  út  –  Toldi  köz  út-  és  parkoló  építés
engedélyezési tervének építési engedélye hamarosan lejár.  Osztályunk a későbbi megvalósítás
érdekében  az  építési  engedély  meghosszabbítását  tervezi.  A  hosszabbítás  feltétele  a  terv
korszerűségi felülvizsgálatának elvégzése, melyre a tervdokumentációt 2016-ban elkészítő Fejér
Európa  Kft-től  kértünk  árajánlatot.  Jelen  előterjesztés  az  árajánlat  alapján  a  tervfelülvizsgálat
elvégzésére szóló vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
  Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám: 35332-4/2021
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: Dzsupin Andrea sk
Leadás dátuma: 2021. 09. 27.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 09. 27.  
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita sk
Leadás dátuma: 2021. 09. 27.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 09. 27.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2021. 09. 27.        Ellenőrzés dátuma: 2021. 09. 27.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT

a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének korszerűségi
felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Osztályunk 2016-ban elkészíttette a Fejér Európa Kft.-vel a Dunaújváros, Szent György út – Toldi
köz út- és parkoló építés egyesített engedélyezési és kiviteli tervét. (1. melléklet: a tervdokumentá-
ció átnézeti helyszínrajza)

A terv 2017. februárjában építési engedélyt kapott, az engedély 2022. február 20-án lejár. Osztá-
lyunk a létesítmények jövőbeni kivitelezése érdekében az építési engedély meghosszabbítását java-
solja kérelmezni az engedélyező hatóságtól.
Az építési engedély meghosszabbításának feltétele a terv korszerűségi felülvizsgálatának elvégzése,
melyre a Fejér Európa Kft.-től, mint a 2016-ban készült terv tervezőjétől kértünk árajánlatot. Az ál-
taluk küldött  árajánlat  alapján a tervfelülvizsgálat  és korszerűsítés elvégzését nettó 150.000,-  Ft
+ÁFA, azaz bruttó 190.500,- Ft-ért vállalják.(2. melléklet: a Fejér Európa Kft. árajánlata)

A tervfelülvizsgálat  elvégzésére a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkor-
mányzati rendelet 7. melléklet 3.Vízgazdálkodás és vízkár elhárítás cím alatti 3. Dologi ki-
adások (e-közmű adattárolás és változáskezelés) elnevezésű soráról a 12. melléklet, 2.
Városüzemeltetés cím alatti „Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés tervfelül-
vizsgálat” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítható.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az árajánlat elfogadására és a  határozati javaslat mellékletét képező
vállalkozási szerződés megkötésének támogatására.

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

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK

Pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság: a  Bizottság  6  igen  szavazattal  a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési  tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánították az előterjesztést.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének korszerűségi
felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  „a Szent  György út  –
Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének korszerűségi felülvizsgálata” feladat
elvégzését a Fejér Európa Kft.-től rendeli meg bruttó 190.500,- Ft keretösszeg fejében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban meg-
határozott feladatok elvégzésére a fedezetet 190.500,- Ft összegben Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 3.Vízgazdálkodás és vízkár elhá-
rítás cím alatti 3. Dologi kiadások (e-közmű adattárolás és változáskezelés) elnevezésű
soráról a 12. melléklet, 2. Városüzemeltetés cím alatti „Szent György út – Toldi köz út- és
parkoló építés tervfelülvizsgálat” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosít-
ja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  figyelembevételével  előkészített  vállalkozási  szerződést  a  Fejér
Európa Kft.-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. november 5.

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 gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021. október 21.

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








