
2018. május 24-ei rendkívüli, zárt ülés határozatai 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2018. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Mekler Andrea és Surányi Tibor képviselőket jelöli ki. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

82/2018. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
1. Javaslat a „Dunavarsány Város 2014. évi útfelújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött közbeszerzési szerződés teljesítése során okozott kár megtérítése 
érdekében foganatosítandó intézkedésekre.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

83/2018. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a„Dunavarsány Város 2014. évi útfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött közbeszerzési szerződés teljesítése során az 
önkormányzatot ért kár mértékét a Kliment Mihály okleveles építőipari 
igazságügyi szakértő 2018. május 10. napján kelt „Igazságügyi Szakértői 
Vélemény”-ében foglaltak alapján 37.599.581,- Ft összegben határozza meg. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy haladéktalanul kezdeményezzen tárgyalást az 
okozott kár + kamatai megtérítése érdekében a „SZIGET-SZILÁRD” Út- és 
Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft-vel a következő kötött mandátum keretei 
között: 

ba) A kár okozásának és mértékének a „SZIGET-SZILÁRD” Út- és Közműépítő Ipari 
és Szolgáltató Kft. általi elismerése esetén az elismeréstől számított 30 napon 
belüli, végrehajtási záradékkal ellátott közokiratba foglalt, az a) pont szerinti 
mértékkel egyező kártérítés + a kár bekövetkezésének időpontjától számított, a 
mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező összegű kamatkövetelés 
átutalással történő megfizetésében állapodjon meg. 

bb) Az a) pont szerinti kár okozásának és a ba) pont szerinti kártérítés + 
kamatkövetelés mértékének 
- a „SZIGET-SZILÁRD” Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. általi 
elismerésének hiányában, vagy 

- az a) pont szerinti kár okozásának és ba) pont szerinti kártérítés + kamatkövetelés 
mértékének a „SZIGET-SZILÁRD” Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. 
általi elismerése, de a ba) pont szerinti kártérítés + kamatkövetelés összegének 30 
napon belüli egyösszegű, átutalással történő megfizetésének fel nem vállalása, 
vagy a ba) pont szerinti végrehajtási záradékkal ellátott közokiratban történő 
megállapodástól való elzárkózás esetén haladéktalanul indítsa meg a kártérítési pert 



az önkormányzat megbízott jogi képviselője (ügyvédje) közreműködésével a 
„SZIGET-SZILÁRD” Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. ellen az illetékes 
polgári bíróságon a közvagyon terhére bekövetkezett kár + kamatai megtérülése 
érdekében. 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) és b) pontokban foglaltak végrehajtásával 
összefüggésben a szükséges intézkedések megtételére, a különböző kapcsolódó 
iratok, okiratok és közokiratok aláírására és nyilatkozatok megtételére, utólagos 
beszámolás kötelezettsége mellett. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


