
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási
szerződéstervezetre.

Előadó: -a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
  turisztikai bizottság elnöke
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-a pénzügyi bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott:     Ungár János ügyvezető, Emobility Solutions Kft.

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 05. 10.
pénzügyi bizottság 2017. 05. 09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 10.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a
vállalkozási szerződéstervezet megtárgyalására.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 4042-10/2017

Ügyintéző neve: Sasvári Melinda Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Rontó Móni s.k.
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2017.05.05. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka s.k.
Leadás dátuma: 2017.05.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.04.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017.05.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási
szerződéstervezetre.

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  550/2016.  (IX.22.)  (1.  számú  melléklet)
határozatával  döntött  arról,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
támogatási kérelmet nyújtson be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, GZR-
T-Ö-2016  „Jedlik  Ányos  Terv,  Elektromos  töltőállomás  alprogram  helyi  önkormányzatok
részére”  címmel  megjelent  pályázati  felhívásra.  A  döntésnek  megfelelően  a  pályázat
beadása rendben megtörtént 2016 decemberében.

A  kiépítéshez  szükséges  munkálatok  elvégzése  érdekében  pályázatot  írtunk  ki.  Az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 40.
§  (2)  bekezdésének  b)  pontjában  meghatározott  eljárással  a  beérkezett  ajánlattételi
dokumentációk alapján az 1051/2016. (XII.14.) PM határozat ( 2. számú melléklet) nyertes
ajánlattevőként  a  bruttó  6.940.794  Ft,  azaz  bruttó  hatmillió-kilencszáznegyvenezer-
hétszázkilencvennégy  forint  ajánlati  árat  kínáló  Emobility  Solutions  Kft.  (1025  Budapest,
Felső Zöldmáli út 3/B.) ajánlattevőt jelölte meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. április 07-én kelt levelében tájékoztatta az 
önkormányzatot a támogatás megítéléséről (3. számú melléklet).

A támogatói szerződés megkötését követően az önkormányzatnak 30 nap áll rendelkezésre
a vállalkozási szerződés megkötésére.

A 3 db elektromos jármű töltőállomás kiépítésére és üzemeltetésére megkötendő vállalkozási
szerződéstervezetet a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Mivel a pályázatban nem számolható el minden költség, ezért a szükséges saját forrást a
költségvetés tervezése során figyelembe vettük. A kiépítési és üzemeltetési  feladatokra a
fedezet  a  6/2017.  (II.  17.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7.a. melléklet
- „23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai/Főépítész”, „2. Jedlik
Ányos  Terv  előkészítési  költségei”  előirányzaton  10.755.000,-  Ft  biztosított,  mely  összeg
tartalmazza  a  pályázatban  elszámolható  és  el  nem  számolható,  valamint  üzemeltetési
költségeket is. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a
Támogatási szerződés megkötését követően egy összegben, támogatási előleg formájában
történik. 

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a pályázat  megvalósítását  és  a  mellékelt  vállalkozási
szerződés tervezet aláírását támogatni szíveskedjék.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság: Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Közgyűlésének  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottsága
véleményezte  a  javaslat  „Jedlik  Ányos  Terv”  pályázat  végrehajtására  és  a  vállalkozási
szerződéstervezetre.(4042-10/2017) és  a  határozati  javaslat  támogatásával  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Pénzügyi Bizottság:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
véleményezte  a  „Javaslat   „Jedlik  Ányos  Terv”  pályázat  végrehajtására  és  a  vállalkozási



szerződéstervezetre.” vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja
a Közgyűlésnek.  

Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság: A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  a
„Javaslat  „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási szerződéstervezetre.”
című  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  álláspontjával.

Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága  véleményezte  „Jedlik  Ányos  Terv”  pályázat
végrehajtására  és  a  vállalkozási  szerződéstervezetre  című  előterjesztést  és  közgyűlési
tárgyalásra  alkalmasnak  találta  azzal,  hogy  a  vállalkozási  szerződés  6.1.  pontjában  „a
Vállalkozó mindenkori székhelye” helyett „a Megrendelő székhelye” szerepeljen.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

„Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtásáról és a vállalkozási szerződéstervezetről.

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv, Elektromos
töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” azonosítójú nyertes pályázatot
végrehajtsa  és  a  pályázat  keretén  belül  Dunaújváros  területén  3  db  elektromos
töltőállomás kerüljön telepítésre.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1. pontban megnevezett pályázati felhívás megvalósítása során a kedvezményezetti
kötelezettségeket  és  jogokat  gyakorolja,  valamint  a  projekt  megvalósításához
szükséges intézkedéseket tegye meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat  mellékletét  képező  Vállalkozási  szerződés  tervezetet  a  támogatási
szerződés megkötését követően írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
 
Határidő:  -  a határozat közlésére: 2017. május 24.

 -  a támogatási szerződés kötését követő 30 napon belül

4. Az  munkák  fedezete  a  6/2017.  (II.  17.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
önkormányzati  rendelet  7.a.  melléklet  -  „23.  Pályázati  és  egyéb  támogatással
megvalósuló  projektek  kiadásai/Főépítész”,  „2.  Jedlik  Ányos  Terv  előkészítési
költségei” előirányzaton 10.755.000,- Ft biztosított.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért 
    a polgármester



- kötelezettségvállalásban történő közreműködésért
    költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   folyamatos

Dunaújváros, 2017. május 18.

                         Cserni Béla s.k.                                                 Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

                  

                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi

                                                                                    bizottság elnöke  




