
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
c. pályázatok megvalósítása érdekében

El  őadó: Szabó Imre igazgató

El  őkészítő: Szabó Imre igazgató
Halmai Nóra ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.04.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.19

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  TOP-6.5.1  prioritási  soron  benyújtott,  megvalósítás  alatt  álló  négy  önkormányzati  projekt
megvalósításának  a  pályázati  felhívás  alapján  feltétele,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Fenntartható Energia-  és Klímaakciótervvel (ún.  SECAP) rendelkezzen.  A SECAP
elkészítésére ajánlati felhívás kiírását javasoljuk.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 4773/2017

Ügyintéző neve: Halmai Nóra Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Halmai Nóra s.k.
Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre s. 
k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma:2017.04.12. Ellenőrzés dátuma:2017.04.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.12. Ellenőrzés dátuma:2017.04.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.12. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c.

pályázatok megvalósítása érdekében

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 286/2015. (V.7.), illetve 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott ITP
programja alapján Dunaújváros MJV Önkormányzatának szándéka a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhíváson való részvétel. 

A pályázat keretében 4 projekt támogatási kérelmét nyújtotta be az önkormányzat, mindegyik kérelem
kedvező elbírálásban részesült.
A pályázati feltételek alapján mindegyik projekt megvalósításának és elszámolhatóságának feltétele
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Fenntartható  Energia-  és  Klímaakciótervvel,
(továbbiakban:  SECAP)  elkészülése,  melyre  a  támogatási  kérelem  benyújtásakor  lakosságszáma
alapján Dunaújváros MJV önkormányzata bruttó 7 M Ft projektköltséget tervezhetett és tervezett a
TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002  azonosítószámú  „Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  épületenergetikai
fejlesztése” című költségvetésében. 

Jelen  előterjesztés  határozati  javaslata  ajánlattételi  felhívás  kiírására  irányul  az  ITP-ben
megfogalmazott  projekttervnek  és  a  TOP-6.5.1-15  Felhívásban  foglaltaknak  megfelelően  SECAP
készítésére. 

A projektfeladat  költsége  nem  éri  el  a  közbeszerzési  értékhatárt,  ezen  oknál  fogva  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
rendelete 40.§-a alapján és Dunaújváros MJV a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
lebonyolításáról  szóló  önkormányzati  szabályzat  szerinti  pályázati  eljárásban  lehet  kiválasztani  a
tervezést elvégző céget, mely érdekében az alábbi, felhívásra a feladat jellegéből adódóan a SECAP
dokumentáció elkészítésében jártas gazdasági szereplőktől javasoljuk az árajánlatok kérését: 

1. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: MVM Partner Zrt.

Székhely/Telephely 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

2. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: LARINEA Független Regionális  Energia Ügynökség
Nonprofit Kft.

Székhely/Telephely 2131 Göd, Rómaiak útja 8.

3. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó
Nonprofit Kft

4028 Debrecen, Kassai út 
26.
Székhely/Telephely

4. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Energiaklub  Szakpolitikai  Intézet  Módszertani
Központ Egyesület



Székhely/Telephely 1056 Budapest, Szerb u. 17-19.

Az  ajánlattételi  felhívást  jelen  előterjesztés  1  sz.  melléklete,  a  nyertes  ajánlattevővel  kötendő
szerződés tervezetét jelen előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A vállalkozási díj  költségének fedezetére a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 azonosítószámú „Petőfi
Sándor  Általános Iskola épületenergetikai  fejlesztése” költségvetése biztosít  fedezetet.  A felmerülő
költség pontos összege az ajánlattételi felhívásra érkező ajánlatok függvénye.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
Bizottság  az  előterjesztést  2017.  április  19-i  rendkívüli  ülésén  tárgyalja.  A  bizottságok
véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. sz. melléklet: Szerződéstervezet 



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (IV.21.) határozata

Javaslat SECAP készítéséről a 
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  ajánlattételi  felhívást  tegyen  közzé  Dunaújváros  (SECAP)
elkészíttetésére a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 azonosítószámú „Petőfi  Sándor  Általános
Iskola  épületenergetikai  fejlesztése”  című  projekt,  valamint  a  TOP-6.5.1  prioritási  soron
megítélt támogatási forrásból megvalósuló projektek megvalósítása érdekében.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott  ajánlattételi
felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

-MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
-LARINEA Független Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.(2131 Göd, Rómaiak útja 8.)

-LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft Egyesület (4028 Debrecen,
Kassai út 26.)

-Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Egyesület (1056 Budapest, Szerb u.
17-19.)

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: 2017. április 24.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban szereplő kötelezettségválla-
lásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete 23.
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai  TOP 6.5.1. Petőfi Sándor
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése során fedezetet biztosít.

Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
  a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
 a városfejlesztési igazgatóság vezetője 

Határidő: 2017. december 31.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Hingyi László s. k.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Cserni Béla sk
városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke
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