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I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Hajgató Zita s.k.
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Leadás dátuma: 2021.10.15.
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Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
Nyílt

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
Javaslat Gombos Ervin igazságügyi szakértő megbízására és forrás biztosítására a
szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására kötött szerződés
megszüntetésével összefüggésben
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. június 27. napján vállalkozási szerződést
kötött a BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
(Cégjegyzékszám:07-09-013098, Adószám: 13959605-2-07, székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa köz
1.) mint vállalkozóval. A vállalkozási szerződés fő tárgya a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep
sodorvonali vezeték rekonstrukciós munkáinak kivitelezése. (1. számú melléklet)
Az önkormányzat a vállalkozónak 2019.07.10. napja és 2020.02.27. napja között bruttó
391.078.342,- Ft összeget utalt át számla ellenében. Ezzel a projekttel kapcsolatban rendelkezésre
áll a Centrum Technology Kft. szakértői jelentése, amely igazolta, hogy az adott vállalkozási
szerződés szerinti munkálatokat nem végezték el: a bevezető csövet nem cserélték ki, a csőpipát
nem alakították ki, horgonyfogó kötél telepítését nem végezték el. Az önkormányzat és a vállalkozó
közötti szerződés megszüntetésre került, ezért egymással el kell számolni.
Fentiekre tekintettel Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 716/2021. (VI. 30.)
határozatával a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a
BRIVI-SZER Kft-vel kötött szerződés felmondásával összefüggő egyes jogi feladatok ellátásával,
irattanulmányozás, kereseti terv, előzetes szakértői kirendelés iránti közjegyzői nem-peres eljárás és
keresetszerkesztés, valamint perindítás, továbbá az eljárás során a jogi képviselet ellátásával,
valamint az önkormányzat részére az üggyel összefüggő jogi tanácsadással a Makay Ügyvédi Irodát
(székhely: (székhely: 1135 Budapest, Fáy utca 72/A 2. em. 2., képv.: Dr. Makay Péter irodavezető
ügyvéd) bízta meg. (2. számú melléklet) Ügyvéd úr álláspontja alapján tárgyi ügyben szakértői
vélemény elkészítése, így igazságügyi szakértő megbízása indokolt.
Dr. Makay Péter megküldte Gombos Ervin igazságügyi szakértő megbízására vonatkozó megbízási
szerződés tervezetét. (3. számú melléklet) A megbízás tárgya, hogy a szakértő készítsen
igazságügyi szakértői véleményt, és abban határozza meg a félbemaradt mű elkészítéséért a
vállalkozónak járó díjat a vállalkozási szerződés alapján elvállalt összműszaki tartalom és a
ténylegesen elért műszaki készültség egymáshoz viszonyított százalékos arányának
meghatározásával, és ennek a vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díjra való vetítésével.
A szakértőnek pontosan azt kell meghatároznia, hogy a vállalkozó költségvetési számításai alapján amelyen a közbeszerzés során a munkát elnyerte - mennyi a részarányos, a készültségi fokhoz
igazodó, a kikötött átalányárból az elvégzett munkára eső hányad. A tervezet szerint a szakértő a
helyszíni szemlét a dunaújvárosi 372/17 hrsz. alatti ingatlanon a szerződés aláírásától számított 8
napon belül köteles elvégezni, és megválaszolni, hogy a feltett kérdésre adható-e egyértelmű válasz,
ez utóbbi esetben a szakértő köteles a szakértői véleményét a jelen szerződés aláírásától számított
38 napon belül előterjeszteni.
Előkészítő osztály megküldte a szerződés tervezetét az ügyvédi iroda által javasolt szakértőnek, aki
a megbízást elvállalta, azonban nem minden tekintetben a megküldött szerződéstervezettel
összhangban.
A szakértő álláspontja szerint a vizsgálat elvégzését két ütemben tartja megvalósíthatónak (előzetes
vizsgálat és részletes vizsgálat, amelyet levelében részletesen kifejt)
A vállalási ár az 1. ütemben 1 500 000 Ft+ÁFA, a 2. ütemben 8 000 000 Ft+ÁFA. (4. számú
melléklet)

Vonatkozó jogszabályok:
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának
rendéről szóló 15/2015. (V.15.) rendelete vonatkozó szakaszai szerint:
„40. § (1) E rendelet alkalmazásában beszerzés az a Magyarország központi költségvetéséről
szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés, építési
beruházás és szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió (a
továbbiakban együtt: beszerzés), amely beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá.
(6) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 100.000 Ft összeget eléri, de a nettó 8 millió
forintot nem haladja meg, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az
ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése
a) az önkormányzat közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó ügyekben a Bíráló bizottság,
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság,
b) városüzemeltetési, városfejlesztési és környezetvédelmi feladatok esetén a
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság, a Gazdasági és
területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság,
c) oktatási, kulturális, ifjúsági és sport feladatok esetén az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság, a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi
bizottság, vagy
d) az a)-c) pontban meghatározottakon kívüli feladatok esetén a Gazdasági és
területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése
mellett a Polgármester hatáskörébe tartozik.
(7) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési
értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők
körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(9) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott beszerzések esetén a döntés meghozatalához –
jogszabályban vagy pályázati felhívásban/útmutatóban meghatározott kivételekkel – legalább
három árajánlat bekérése szükséges.
2.) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 74. § (1)
bekezdés d) pontja szerint szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint.
A beszerzés tehát a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, de 3 árajánlat egyidejű bekérése
lenne szükséges.
Fentiekre tekintettel az előterjesztés egy „A” és egy „B” határozati javaslatot tartalmaz.
Az „A” határozati javaslat a GMBS Mérnöki és Szolgálató Kft. ajánlatának elfogadására és forrás
biztosítására vonatkozik.
A tervezet szerint a megbízás díja összesen 9.500.000,- Ft+ÁFA összegű lenne, vagyis bruttó
12.065.000,- Ft-ot szükséges biztosítani a 2021. évi költségvetésben mindösszesen. Tekintettel arra,
hogy a megbízás ellátására vonatkozóan nincs forrás elkülönítve a költségvetésben, ezért arról
dönteni szükséges, azaz a 2021. évi költségvetést módosítani kell.

A „B” határozati javaslat 3 árajánlat egyidejű bekéréséről rendelkezik a szakvélemény elkészítésére
vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V.15.) rendeletének megfelelően.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen
szóban ismertetik.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

„A” változat
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (X.21.) határozata
a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tett árajánlat
véleményezéséről a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a BRIVI-SZER Kft-vel
kötött szerződés alapján a félbemaradt mű elkészítéséért a vállalkozónak járó díjat a vállalkozási
szerződés alapján elvállalt összműszaki tartalom és a ténylegesen elért műszaki készültség
egymáshoz viszonyított százalékos arányának meghatározásával, és ennek a vállalkozási
szerződésben szereplő vállalkozói díjra való vetítésére vonatkozóan igazságügyi szakértői vélemény
elkészítésére és az ezzel összefüggő feladatok ellátására vonatkozóan nem kér be három
árajánlatot, hanem a feladatok ellátásával a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhely:6725 Szeged, Dobó u. 36., képv.: Gombos Ervin ügyvezető) – mint szakmai
kompetenciával rendelkező Társaságot – bízza meg nettó 9.500.000,- Ft, azaz nettó kilencmillióötszázezer forint megbízási díj ellenében.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a megbízott által
előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó megbízási szerződés
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott megbízási díjra és egyéb költségekre bruttó 13.000.000,- Ft, azaz bruttó
tizenhárom millió forint keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelete 8. melléklet 13. sportcélok és
feladatok 4. sor Radari sporttelep sportszervezetek általi használatának támogatása sorról a 7.
melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások sorról történő átcsoportosítás
útján.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő
megérkezésétől számított 8 napon belül
- a megbízási szerződés aláírására: a véleményezést követő 30 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a
pénzügyi teljesítésről.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2021. évi
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
- a költségvetés módosításáért:
a Jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Dunaújváros, 2021. október 21.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
„B” változat
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (X.21.) határozata
a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tett árajánlat
véleményezéséről a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben
t
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a szennyvíztisztító
telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a BRIVI-SZER Kft-vel kötött szerződés
alapján a félbemaradt mű elkészítéséért a vállalkozónak járó díjat a vállalkozási szerződés alapján
elvállalt összműszaki tartalom és a ténylegesen elért műszaki készültség egymáshoz viszonyított
százalékos arányának meghatározásával, és ennek a vállalkozási szerződésben szereplő
vállalkozói díjra való vetítésére vonatkozóan igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére és az
ezzel összefüggő feladatok ellátására vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak megfelelően
legalább három árajánlatot kér be szakértőktől.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő
megérkezésétől számított 8 napon belül
Dunaújváros, 2021. október 21.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

