
Fedőlap

Az előterjesztés   közgyűlés elé   kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.10.20.

Javaslat 
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő in-

tézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. felhívásra benyújtott nyertes pályázatok
megvalósítása érdekében

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató
                    Halmai Nóra ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató
Vasmű u. 41. Irodaház Kft
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 10.18.
Pénzügyi bizottság 2016. 10.18.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.10.18.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat a TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése  című  felhívásra  benyújtott  pályázatokban  a  Vasmű  út  41.  Kft  konzorciumi
partnerként történő bevonására a projekt megvalósítása érdekében

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városfejlesztési Igazgatóság, 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve: Halmai Nóra ügyintéző
E-mail címe: foep@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-317
Iktatószám: 1397-20/2016

Előkészítő aláírása: Halmai Nóra sk.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma: 2016. október 13.
Ellenőrzés dátuma: 2016. október 13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. felhívásra benyújtott nyertes pá-
lyázatok megvalósítása érdekében

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  286/2015  (V.7.)  határozatával
elfogadott  Integrált  Területi  Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottak
alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Terület-  és
Településfejlesztési  Operatív  Program (továbbiakban:  TOP)  prioritásaként  a  TOP-
6.2.1-15  „Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások
fejlesztése” tárgyú pályázati  felhíváson két  pályázattal  indult  a közgyűlés 62/2016
(II.16), valamint 63/2016 (II.16) határozata alapján.
 
A  támogató  2016.06.25-i  döntése  értelmében,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001  azonosítószámon  -  Makk  Marci
megújul címmel  –  296 260 000,-  Ft, valamint  TOP  6.2.1-15-DU1-2016-00002
azonosítószámon  -  Dunaújvárosi  Óvoda  felújítása  címmel – 280 740 000,-  Ft,
vissza nem térítendő támogatást nyert el a projektek megvalósítására.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  516/2016.  (VII.11.)  határozata
értelmében  közfeladat  ellátási  szerződést  írt  alá  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft-vel
(továbbiakban: projektmenedzsment szervezet), mely szerződés rögzíti a Terület- és
Településfejlesztési  Operatív  Program  keretében  megvalósuló  projektekhez
kapcsolódó pályázati tevékenységek ellátását. 
A fenti projektek esetében a támogatási szerződések aláírása megtörtént, ezzel a
projektek hatályba léptek. 
A  pályázati  eljárás  ezen  szakaszában  van  lehetőség  a  projektmenedzsment
szervezetnek, mint konzorcium csatlakozni a megvalósítás folyamatához.  
A  projektek  konzorciumban történő  megvalósítását  a  pályázati  feltételek  lehetővé
teszik. 

A határozat 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza a nyertes projektek megvalósítására
alkalmazandó  konzorciumi  megállapodás  tervezeteket;  amelyek  rögzítik  a
konzorciumi felekhez kapcsolódó tevékenységeket, és azok költségeit.

Bizottsági vélemények:

A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi,  Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2016. október 18-i ülésén
tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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



I.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (X.20.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul c. pályázat 
konzorciumi megállapodásainak aláírásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci
megújul című projekt vonatkozásában  konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű
u. 41. Irodaház Kft-vel a projekt megvalósítása érdekében.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
1.  pontban  megnevezett,  a  pályázati  feltételek  alapján  meghatározott  formai  és
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást,  és a konzorcium
alakításáról  szóló  támogatási  szerződés  módosítási  kérelmét  és  annak
dokumentumait 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: 2016. november 30.

Dunaújváros, 2016. október 20.



II.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (X.20.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása c. pályázat
konzorciumi megállapodásainak aláírásáról

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi
Óvoda felújítása című projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a projekt megvalósítása érdekében.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
1.  pontban  megnevezett,  a  pályázati  feltételek  alapján  meghatározott  formai  és
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást,  és a konzorcium
alakításáról  szóló  támogatási  szerződés  módosítási  kérelmét  és  annak
dokumentumait 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: 2016. november 30.

                 
  

Dunaújváros, 2016. október 20.

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
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