
Fedőlap

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

Javaslat a DVG Zrt.- vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű rendszeren
elvégezni kívánt rekonstukciós munkák műszaki ellenőri feladatai tárgyában kötött

vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

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

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető
                   Szedresi Csaba ügyintéző
Meghívott:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20.

Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a DVG Zrt.- vel 2016., 2017., és 2020.
években a víziközmű rendszeren elvégezni kívánt rekonstukciós munkák műszaki ellenőri
feladatai  tárgyában  kötött  vállalkozási  szerződések  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetésére  tesz javaslatot, a felek közötti kölcsönös elszámolás figyelembevételével.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési O. Iktatószám: 2970 - 23/2021.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
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 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika h. s.k. 
Leadás dátuma:2021.10. 14. Ellenőrzés dátuma:2021. 10. 14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 10.14. Ellenőrzés dátuma:2021. 10. 14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Elfogadáshoz szükséges szavazati arány:                         egyszerű/minősített
Tárgyalás módja:                                                                 nyílt/zárt ülés

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

Javaslat a DVG Zrt.- vel a 2016. , 2017. és 2020. években a víziközmű rendszeren
elvégezni kívánt rekonstukciós munkák műszaki ellenőri feladatai tárgyában kötött

vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
.   

Tisztelt Közgyűlés !

 DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2016. 11. 08-án, bruttó 4.865.575.- Ft összeg-
ben (1. .sz. melléklet), 2017.10. 02 - án, bruttó 5.144.151.- Ft összegben (2. sz. melléklet) és
2020. 07. 30-án bruttó 3.408.105.- Ft összegben Vállalkozási szerződés jött létre  - mely egy
alkalommal 2021. január 20-án  bruttó 6.922.258.- Ft összegben módosításra került – (3. sz.
melléklet) a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) által
üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, illetve víz., csatorna vezetékeken elvégzendő re-
konstrukciós munkák műszaki ellenőri  feladatai  és a kapcsolódó mérnöki tevékenység és
mérnöki tanácsadás tárgyában.

Az üzemeltető és egyúttal a rekonstrukciós munkákat is végző DVCSH Kft. hibájából 2016.
évben csak részben, 2017. évben egyáltalán nem és 2020. évben is csak részben teljesültek
az adott évet érintő rekonstrukciós munkák, így a műszaki ellenőri feladatok is a fenti teljesí-
tések figyelembevételével valósultak meg. 

 2016. évet érintően  elvégzett , de még el nem számolt feladatok tekintetében a pénzügyi ki-
mutatások szerint a DVG Zrt. -t a már elvégzett tevékenységéért br, 1.681.446.- Ft vállalko-
zói díj illeti meg, melynek fedezete Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési rendeletének
13. melléklet 5.2 „Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2016.” soron rendelkezésre áll.

A 2017. évben a műszaki ellenőr által a szerződés tárgyát illetően munkavégzésre nem ke-
rült sor. 

A 2020. évben aláírt Vállalkozási szerződések tekintetében a műszaki ellenőr által elvégzett 
munkák korábban már elszámolásra kerültek.

A fentiekre figyelembevételével a Szerződő felek az előzőkben hivatkozott Vállalkozási szer-
ződéseket közös megegyezéssel meg kívánják szüntetni és egymással kölcsönösen el kí-
vánnak számolni. 

A szerződések megszüntetését követően a kölcsönös elszámolás után az alábbi források 
szabadulnak fel: 

2016. év : br.    575.800.-. Ft

2017. év:  br. 5.144.151.- Ft 

2020. év:  br. 1.918.002.- Ft

Összesen: br  7.637.953.-Ft

A fentiekre tekintettel  kérjük a  T.  Közgyűlést,  hogy a DVG Zrt.  vel  megkötendő korábbi
Vállalkozási  szerződések  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését   támogatni
szíveskedjék. 



Az előterjesztéseket a  2021. október 20-ai ülésein megtárgyalta a 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:

                                                      



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének
…  ./2021. (X. 21.) határozata  

a DVG Zrt. - vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű rendszeren elvégezni
kívánt rekonstukciós munkák műszaki ellenőri feladatai tárgyában kötött vállalkozási

szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt.- vel
(2400  Dunaújváros,  Kenyérgyári  út  1.)  2016.  évben,  2017.  évben  és  2020.  évben  a
víziközmű  rendszeren  elvégezni  kívánt  rekonstrukciós  munkák  műszaki  ellenőri  feladatai
tárgyában kötött Vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez,
a határozat mellékleteként csatolt szerződés formájában.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel
írja alá.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                   a  polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a városüzemeltetési osztály vezetője

                         
Határidő:  2021. november 05.

3.) A  határozat  1.  pontjában  hivatkozott  szerződés  kapcsán  az  önkormányzatot  terhelő
br.1.681.446.-Ft  összeg  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetéséről  és annak végrehajtásáról szóló 6/2021. (II. 18.)  rendelet 13. melléklet, 5.
„Víziközmű szolgáltatás” cím, 5.2 „Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2016.” során ren-
delkezésre áll.

     

  Dunaújváros, 2021. október 21.

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

                                                                                                 








