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Javaslat 
a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.

pályázaton való indulásra 

Tisztelt Közgyűlés!

A  megyei  jogú  városok  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program
(továbbiakban:  TOP)  keretében  megvalósuló Integrált  Területi  Programjait
(továbbiakban: ITP) a Kormány 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározatával fogadta
el  és  megállapodást  kötött  a  Nemzetgazdasági  Minisztériummal  a  program
végrehajtása érdekében.

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  286/2015.  (V.7.),  illetve  501/2015  (IX.17.)
határozatával  elfogadott  ITP  programja  alapján  Dunaújváros  MJV
Önkormányzatának  szándéka  a  TOP-6.6.1-16  „Egészségügyi  alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhíváson való részvétel. 
A 6.6.1  prioritási  soron az ITP alapján  197 M Ft  keretösszegre  lehet  támogatási
kérelmet  benyújtani.  A  pályázat  keretében  háziorvosi  rendelők  felújítására  van
lehetőség.  A rendelők  felújításának indikatív  költségbecsléseinek függvényében  a
Váci úti, a Derkovits úti, az Alkotás utcai és – amennyiben a költségek nem haladják
meg a  rendelkezésre  álló  forrást  -  az  óvárosi  rendelő  megújítására  kerülhet  sor,
mivel  ezen  háziorvosi  rendelőkben  az  ellátotti  létszám  megfelel  a  pályázati
felhívásban rögzített feltételeknek.

A támogatási kérelem benyújtására várhatóan 2017. második negyedévében nyílik
lehetőség.  A  projekt  megvalósítását  a  már  támogatást  elnyert  TOP  projektek
megvalósításához  hasonlóan  javasoljuk  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft-vel
konzorciumban megvalósítani.

Jelen előterjesztés határozati  javaslata a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi  alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” c. pályázaton történő indulásról, valamint a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft-vel történő konzorciumi szerződés megkötéséről szól.

A  javaslatot  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  az  Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  valamint  a  Szociális,  Egészségügyi  és  Lakásügyi
Bizottság  2017.  február  14-i  rendkívüli  bizottsági  ülésén  tárgyalja,  a  bizottságok
véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2017. (II.16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
a TOP-6.6.1-16

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való
részvételéről és 

konzorciumi megállapodás aláírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  támogatási  kérelmet  nyújtson  be  a  TOP-
6.6.1.-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” címmel meg-
jelent pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integ-
rált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű
u.  41.  Irodaház  Kft-vel  (továbbiakban:  projektmenedzsment  szervezet)  a
támogatási  kérelem  benyújtása,  valamint  a  projekt  megvalósítása  érdekében,
továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment
szervezet közreműködő szerepet töltsön be

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és
tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi  megállapodást,  valamint  a
támogatási  kérelem benyújtásához,  illetve  a projekt  előkészítéséhez szükséges
dokumentumokat aláírja. 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester

       - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

       - a határozat közléséért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:    a támogatási kérelem benyújtásának határideje

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  projekt  előkészítési  költségei
vonatkozásában legfeljebb 10 000 eFt előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  4.  pontban
szereplő  feladat  végrehajtásához szükséges önkormányzati  forrást  a  2017.  évi
költségvetési  rendeletében  biztosítja  a  rendelet  5.  mellékletének  23.3  TOP
programok elnevezésű sorának dologi kiadások kiemelt előirányzatában.



6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
4.  pontjában  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  költségvetés  tervadatai
alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
        a polgármester

        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
        a költségvetés tervezéséért:
        a jegyző

        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:     a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. február 16.

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság 
elnöke

Lőrinczi Konrád sk.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke 

Cserni Béla sk.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
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