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Javaslat 
konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra

benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  286/2015.  (V.7.),  illetve  501/2015
(IX.17.)  határozatával  elfogadott  ITP  határozatával  elfogadott  Integrált  Területi
Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottakkal  összhangban  nyújtja  be
projektötleteit  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program (továbbiakban:
TOP) folyamatosan megnyíló pályázati felhívásaira.
A projektek különböző pályázati  szakaszokban vannak, így van, ahol a város már
aláírt  támogatási  szerződéssel  rendelkezik,  vannak  melyek  bírálati  szakaszban,
döntésre várnak, és vannak olyanok is, mely még nem kerültek benyújtásra, jelenleg
projektfejlesztés stádiumában vannak.

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  projektek  konzorciumban történő  megvalósítását  a  pályázati  feltételek  lehetővé
teszik.  A  pályázati  eljárásban  a  pályázat  benyújtásakor,  majd  a  döntést  követő
szakaszban van lehetőség a projektmenedzsment  szervezetnek,  mint  konzorcium
csatlakozni a megvalósítás folyamatához.  

Jelen  előterjesztés  1.  sz.  melléklete  tartalmazza  a  támogatási  kérelemmel
rendelkező  projektek  megvalósítására  alkalmazandó  konzorciumi  megállapodás
tervezetet;  mely  az  egyes  projektekhez  tartozó  felhívásokhoz  tartozó  sablonnal
egyeznek meg. 
Az érintett projektek az alábbiak:

- TOP-6.1.1-15-DU1-2016-00001 Dunaújváros iparterületeinek fejlesztése

- TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló köz-
lekedésfejlesztés Dunaújvárosban

- TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város kialakítása 

- TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

- TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola épületenerge-
tikai fejlesztése 

- TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergeti-
kai fejlesztése 

- TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003 Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai
fejlesztése 

- TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesz-
tése



Bizottsági vélemények:

A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  az  előterjesztést  2016.11.15-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.



I

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.1.1-15-DU1-2016-00001 Dunaújváros

iparterületeinek fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-15-DU1-2016-00001
Dunaújváros iparterületeinek fejlesztése című projekt vonatkozásában konzor-
ciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban:
projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása érdekében, továbbá
ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szer-
vezet véleményező szerepet töltsön be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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



II

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfej-

lesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban című
projekt megvalósítása érdekében 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-
00001  Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés
Dunaújvárosban  című  projekt  vonatkozásában  konzorciumi  megállapodást
kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment
szervezet)  a  projekt  megvalósítása  érdekében,  amennyiben  ahhoz  a  már
konzorciumi partnerként bevont Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság  hozzájárul.  Továbbá  egyetért  azzal,  hogy  a  projekt
előkészítési  szakaszában  a  projektmenedzsment  szervezet  véleményező
szerepet töltsön be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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



III.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város ki-

alakítása című projekt megvalósítása érdekében 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001  Zöld  város  kialakítása  című  projekt  vonatkozásában  konzorciumi
megállapodást  kössön  a Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft-vel  (továbbiakban:
projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása érdekében, továbbá
ahhoz,  hogy  a  projekt  előkészítési  szakaszában  a  projektmenedzsment
szervezet véleményező szerepet töltsön be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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



IV.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális alap-

szolgáltatások fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-
00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekt vonatkozásában
konzorciumi  megállapodást  kössön  a Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft-vel
(továbbiakban:  projektmenedzsment  szervezet)  a  projekt  megvalósítása
érdekében,  továbbá  ahhoz,  hogy  a  projekt  előkészítési  szakaszában  a
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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

 



V.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György

Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása
érdekében 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00001  Dózsa  György  Általános  Iskola  épületenergetikai  fejlesztése  című
projekt vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41.
Irodaház  Kft-vel  (továbbiakban:  projektmenedzsment  szervezet)  a  projekt
megvalósítása  érdekében,  továbbá  ahhoz,  hogy  a  projekt  előkészítési
szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön
be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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



VI.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor

Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása
érdekében 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00002  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  épületenergetikai  fejlesztése  című
projekt vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41.
Irodaház  Kft-vel  (továbbiakban:  projektmenedzsment  szervezet)  a  projekt
megvalósítása  érdekében,  továbbá  ahhoz,  hogy  a  projekt  előkészítési
szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön
be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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



VII.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003 Vasvári Pál

Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása
érdekében 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003
Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt vonat-
kozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban:  projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a pro-
jektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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



VIII.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XI.17.) határozata
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi

Óvoda épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00004  Dunaújvárosi  Óvoda  épületenergetikai  fejlesztése  című  projekt
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft-vel  (továbbiakban:  projektmenedzsment  szervezet)  a  projekt
megvalósítása  érdekében,  továbbá  ahhoz,  hogy  a  projekt  előkészítési
szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön
be.

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.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott projektek vonatkozá-
sában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a
projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a pályázatok előké-
szítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet
töltsön be.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  konzorciumi
megállapodásokat  -  azok  esedékességekor  –  aláírja,  és  a  konzorcium
alakításáról  szóló támogatási szerződés módosítási  kérelmek benyújtásakor
eljárjon. 

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. december 20.

                 
  

Dunaújváros, 2016. november 17.

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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