
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12. 16.

Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának tervezésére vonatkozó
vállalkozási szerződés megkötéséről

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: Grimm Viktor ügyvezető, email: mernokiroda@regiaplan .hu

Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 12. 15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 12. 15.

Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a  Pipacs  utca Magyar  út  –  Akácos utca
közötti  szakaszának  útépítési  egyesített  engedélyezési  és  kiviteli  terve  elkészítése
vonatkozásában a beérkezett árajánlatok alapján a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre
tesz javaslatot.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám: 19423- 13/2021

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása:   Osztályvezető aláírása: 

 

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. 12. 08.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. 08.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021. 12. 08.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. 08.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 12. 08.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. 08.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

mailto:mernokiroda@regiaplan


 JAVASLAT

a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának tervezésére vonatkozó
vállalkozási szerződés megkötéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Polgármestere  410/2021.  (XI.  23.)  határozata  alapján  DMJV  PH.
Városüzemeltetési  Osztálya  ajánlattételi  felhívást  küldött  a  kiválasztott  gazdasági  szereplők
részére,  „Dunaújváros, Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának útépítési
egyesített  engedélyezési  és kiviteli  tervének,  valamint  a csapadékvíz elvezetés terveinek
elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” tárgyában. 
A felkért gazdasági szereplők közül (lásd a táblázatot) a felhívásban megjelölt 2021. december 3.
12:00 órai határidőt figyelembe véve  csak a Regia Plan  Kft. nyújtotta be ajánlatát ( lásd:  1. sz.
melléklet ), ezért  - versenytársak hiányában - a tervezési szerződést vele javasoljuk megkötni.

 

Sorsz. Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők Ajánlati ár (bruttó) Ft

1. VIA-PLAN Kkt. nem nyújtott be ajánlatot

2. Regia Plan  Kft. 825.500.-

3. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. nem nyújtott be ajánlatot

Az egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására
a fedezet bruttó 825.500,- 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 2.3. Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv
tanulmányterv elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján biztosított.

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

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. (XII. 16.) határozata   

a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának tervezésére vonatkozó
vállalkozási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros, Pipacs utca
Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának útépítési egyesített engedélyezési és
kiviteli  tervének,  valamint  a  csapadékvíz  elvezetés  terveinek  elkészítése  és  az
engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyú munkát a Regia Plan Kft-től  rendeli meg bruttó:
825.500,- Ft vállalkozási díj fejében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban meghatározott
feladatok elvégzésére a fedezetet bruttó 825.500.- 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
2.3. Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv tanulmányterv elnevezésű sorról történő
átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  2.  pont  figyelembevételével  előkészített  a  határozat  mellékletét
képező vállalkozási szerződést a Regia Plan Kft.-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. december 31.

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. december 16.

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

Bizottság elnöke Bizottság elnöke










