
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.

Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont kialakítás
a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom épületében” elnevezésű

beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató

DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12.
a Pénzügyi bizottság 2017.12.12.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017.12.12.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2017.12.12.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzata az Integrált  Területi  Programja alapján részt kíván venni  a TOP-
6.1.4-16  „Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés”  címmel  megjelent
pályázati felhíváson.  Javasoljuk, hogy a beruházással kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtásával
az Önkormányzat a DVG Zrt.-t bízza meg.

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

Iktatószám: 30314/2017

Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont kialakítás
a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom épületében” elnevezésű

beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására

A megyei jogú városok Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében
megvalósuló Integrált  Területi  Programjait  (továbbiakban:  ITP)  a  Kormány  1562/2015.  (VIII.12.)
Kormányhatározatával  fogadta  el  és  megállapodást  kötött  a  Nemzetgazdasági  Minisztériummal  a
program végrehajtása érdekében.

Dunaújváros MJV Közgyűlése 286/2015. (V.7.), illetve 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott  ITP
programja alapján Dunaújváros MJV Önkormányzatának szándéka a  TOP-6.1.4-16 „Társadalmi  és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhíváson való részvétel. 

A 6.1.4 prioritási soron az ITP alapján 2 450 M Ft keretösszegre lehet támogatási kérelmet benyújtani.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  84/2017.  (II.16.)  határozata  értelmében  az  alábbi  két
projekt benyújtását tervezte az önkormányzat az alábbiak szerint:

1. „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach-kúria épületében” c. projekt -  Mondbach kúria és a
kúria melletti tér funkcionális átalakítása és megújítása; valamint az istálló épületének felújítása érdeké-
ben

2. „Múzeum az egykori malom épületében” c. projekt az Intercisa Múzeum egykori malom épületé-
ben történő kialakítása érdekében 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő DVG Zrt. tevékenységi köre lehetőséget ad arra, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges, az épületcsoportra és környezetére vonatkozó engedélyes- és kiviteli terveket
elkészítse.  Ezért  javasoljuk,  hogy a  „Látogatóközpont  kialakítása  a  Mondbach  kúria  épületében” és
„Múzeum az egykori malom épületében” elnevezésű projekttel kapcsolatos feladatok végrehajtásával az
Önkormányzat  a  DVG  Zrt.-t  bízza  meg,  melynek  költségeit,  a  támogatás  megérkezéséig  az
Önkormányzat előfinanszírozza.

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi,  a  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság is 2017.
december 12-én tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (XII.14.) határozata
 a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont kialakítás a

Mondbach-kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom épületében” elnevezésű
beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. gondoskodjon a  TOP-
6.1.4-16 pályázati felhívás keretében a  „Látogatóközpont kialakítás a Mondbach-kúria épületében” és
„Múzeum  az  egykori  malom  épületében”  elnevezésű  beruházások  előkészítésével  kapcsolatos
engedélyes  és  kiviteli  tervek  elkészítéséről  a  határozat  mellékleteként  szereplő  szerződéstervezet
szerint,  63.600.000,  Ft,  +  ÁFA,  összesen  bruttó  80.772.000,-  Ft,  azaz  nyolcvanmillió-
hétszázhetvenkettőezer  forint  vállalkozási  díjért,  melyből  a  2017.  évi  költségvetés  terhére
16.154.400,- Ft előleg összege és a 2018. évi költségvetés terhére 64.617.600,- Ft összeg kerül
elszámolásra.



2. .) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                              a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. december 29.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás összegét
a DMJV Önkormányzata 2017. évi 6/2017.(II.17.) költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében sze-
replő 2018. évi tartalék sorról  a 2017. XII.31-i lejáratú kezesség fedezet lejártát is figyelembe véve át-
csoportosítással megelőlegezi úgy, hogy a támogatási összeg kiutalását követően a tartalék forrás visz-
szarendezésére kerül sor. Az átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai  alcím alatt létrehozott új soron,
„TOP-6.1.4-16 ” elnevezéssel szerepelteti.

Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért
  a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2017. december 29. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évben a jelen határozat mellékletét képező
szerződés szerinti előleg: bruttó 16.154.400,- Ft összeg kiegyenlítéséhez felhatalmazza a polgármestert
a magyar államkötvény visszavételére.

Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért
  a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor, illetve a 2018. évi költségvetés
összeállításánál vegye figyelembe.

Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért
  a jegyző
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. december 14.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Cserni Béla sk.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke

Izsák Máté sk.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke


