
Fedőlap

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

Javaslat 
a TOP-6.2.1-15

Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre igazgató

Meghívott: -

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

A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 „Makk Marci megújul” c., megvalósítás alatt álló
projekt forrás kiegészítésére a tervezett beruházás kivitelezési költségeinek fedezetére

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

Iktatószám: 10736-3/2017

Ügyintéző neve: Szabó Imre Ügyintéző telefonszáma: 25/544-335
Ügyintéző aláírása: Szabó Imre 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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
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: 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 
a TOP-6.2.1-15

Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  501/2015  (IX.17.) határozatával
elfogadott  Integrált  Területi  Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottak
alapján,  valamint  63/2016  (II.18.)  határozata  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzatának  szándéka  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív
Program  (továbbiakban:  TOP)  prioritásaként  a  TOP-6.2.1-15  soron  megjelent
pályázati felhíváson való részvétel. 

Az önkormányzat a prioritási sorra két támogatási kérelmet nyújtott be, melyek közül
az egyik  projektötlet  a  Bölcsődék Igazgatósága Makk Marci  Bölcsőde épületének
felújítására irányul. A projekt kedvező elbírálásban részesült,  a támogatási összeg
296 260 000,- Ft.

A  projekt  megvalósításában  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének
626/2016. (X.20.) határozata alapján jóváhagyott, az önkormányzat és a Vasmű u.
41.  Kft  között  létrejött  konzorciumi  megállapodásban  átvállalt,  jelen  projekt
lebonyolításához kapcsolódó feladatának ellátása keretében - Vasmű u. 41. Kft.  a
műszaki  dokumentáció elkészültét  követően közbeszerzési  eljárást  folytatott  le az
önkormányzat nevében eljárva a kivitelező kiválasztására. 

Az  eljárás  során  az  ajánlattételi  dokumentációk  értékelését  követően,  az
eredményhirdetést  megelőzően  a  Vasmű  u.  41.  Kft  a  jelen  előterjesztés  1.  sz.
mellékletét  képező  levélben  fordult  az  önkormányzathoz,  mely  alapján  a  2017.
március 17-én történt bontás jegyzőkönyve alapján az ajánlatot tevő öt gazdasági
szereplő által kínált ajánlati ár, így a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont”
elve alapján a legkedvezőbb ajánlatot kínáló gazdasági szereplő által kínált ajánlati
ár is meghaladja a projekt rendelkezésre álló forrást.
A  projekt  költségvetésében  a  beruházás  lebonyolítására  forrás  összege  bruttó
256 032 000,-Ft, a projektben tervezett tartalékkeret összege bruttó 5 715 000,-Ft.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplő által
tett ajánlatban megjelenített ajánlati ár nettó 245 138 415,-Ft, bruttó 311 325 787,-Ft.
Ez  alapján  a  projekt  költségvetésében  rendelkezésre  álló  és  felhasználható
támogatás és a kivitelezési költség különbözete bruttó 49 578 787,-Ft.

A projekt ütemezésének megfelelően a kivitelezésnek 2017. júniusától  kezdődően
kell  megvalósulnia  annak  érdekében,  hogy 2017.  szeptember  1-től  az  intézmény
fogadhassa  az  ellátott  gyermekeket  és  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelelően
működhessen. A lefolytatott közbeszerzési eljárás csak abban az esetben tekinthető
eredményesnek,  ha  a  szükséges  fedezet  rendelkezésre  áll,  mely  érdekében
önkormányzati forrás igénybevétele szükséges.



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: Vasmű u. 41. Kft megkeresését tartalmazó levél másolata
2. sz. melléklet Ajánlattételi felhívás másolata

. 



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

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

a TOP-6.2.1-15 „Makk Marci megújul”
c. projekt forrás kiegészítéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-
00001  azonosítószámú,  „Makk  Marci  megújul”  c.  projekt  támogatási
összegéhez forrás kiegészítést nyújtson a projekt megvalósítása érdekében. 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

-  a  határozat  végrehajtásának  előkészítésében  való
közreműködésért:

a városfejlesztési igazgatóság vezetője
- a határozat közléséért:

a városfejlesztési igazgatóság vezetője

Határidő: 2017. május 5.

2.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy az 1.
pontban foglalt  forrás kiegészítés összege nettó 39 038 415,-Ft+ÁFA, bruttó
49 578 787,-Ft,  melyet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetése
terhére biztosít.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról
szóló önkormányzati  rendelete  23.  Pályázati  és  egyéb  támogatással
megvalósuló projektek kiadásai 6. Makk Marci megújul sora terhére biztosít
fedezetet,  a  költségvetés  5.melléklet  23.3  TOP Programok 6.  beruházások
sorról történő átcsoportosítás útján.

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

Határidő: 2017. október 30.

4.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt,  hogy jelen
határozatban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet
módosításakor vegye figyelembe. 



Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző
-  a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Cserni Béla sk.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság 
elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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