
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.01.25

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való részvételhez
szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum, és ezekhez kapcsolódó egyéb

dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 

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

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető
Sági Péter DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.01.23
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.23
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.01.23

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a  TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás és
kohézió  erősítése” pályázaton.   A  támogatási  kérelemmel  egyidejűleg  Megalapozó  dokumentumot,
Stratégiai  dokumentumot  és  ezekhez  kapcsolódó  egyéb  dokumentumokat  kell  benyújtani,  melyek
elkészíttetésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra határidőre beérkezett ajánlatok elbírálása és a nyertes
ajánlattevővel szerződéskötés szükséges.

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

Iktatószám: 949-5/2018.

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
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

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton 
való részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum, 

és ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 545/2016. (IX.22.) határozatával elfogadott Intergált
Területi  Programjának  ITP  2.0-1.  módosítással  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban:
TOP)  prioritásaként  a TOP-6.9.2-16  “Helyi  identitás  és kohézió  erősítése”   címmel  megjelent
pályázati felhíváson való részvétel. A pályázatra lehívható forrás 219 millió Ft.  

A támogatási kérelemmel egyidejűleg Megalapozó dokumentumot, Stratégiai dokumentumot és az
ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat szükséges benyújtani. A megalapozó dokumentum
célja, hogy feltárja a támogatási kérelemben megjelölt település, településrész(ek) főbb társadalmi-
gazdasági  problémáit,  kijelöli  a  projekt  lehetséges  célcsoprtjait,  bemutatja  azok  igényeit,
meghatározza a projektben megvalósítani tervezett tevékenységeket, azok szükségességét.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének költsége – a támogatás elnyerését követően -
elszámolható a projekt költségvetésének terhére a projektelőkészítési költségek költségsorán. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 787/2017. (XII.14.) határozata alapján Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzata a Megalapozó dokumentum,  a  Stratégiai  dokumentum és
ezekhez  kapcsolódó  egyéb  dokumentumok  elkészítésére  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  TOP-6.9.2-16  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése”  című  pályázaton  történő
részvételéhez  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Programjának  megfelelően
ajánlattételi felhívás keretében hasonló tárgyban jártas szakértőket keresett meg.

Az ajánlattételi felhívásban rögzített határidőre három érvényes ajánlat érkezett az alábbi ajánlati
tartalommal:

Ajánlattevő
megnevezése Aera MHC Kft. Asesor Consulting Kft. HM Event Kft.

Feladat
megnevezése

Nettó
megbízási díj

(Ft)

Bruttó
megbízási

díj (Ft)

Nettó
megbízási díj

(Ft)

Bruttó
megbízási díj

(Ft)

Nettó
megbízási díj

(Ft)

Bruttó
megbízási díj

(Ft)

Megalapozó
dokumentum
elkészítése

2 283 465 2 900 000 4 724 409 6 000 000 3 535 433 4 490 000

Stratégiai
dokumentum
elkészítése

3 937 008 5 000 000 4 330 709 5 500 000 4 094 488 5 200 000

Szükségfelmérés
és  Célcsoport
elemzés
elkészítése

1 559 055 1 980 000 1 732 283 2 200 000 2 362 205 3 000 000

Szakértői
műhelymunkák
lebonyolítása

826 772 1 050 000 944 882 1 200 000 1 574 803 2 000 000



Az összesítésnek megfelelően az ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot az Aera MHC Kft.
(1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8., Képviselő:  Németh  Bálint  ügyvezető  igazgató) ajánlattevő
adta, bruttó 10.930.000,- Ft ajánlati áron.
 
Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2018. január 23-án tárgyalja bizottsági ülésén a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági
és  Területfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  tárgyalja
bizottsági ülésén. 
A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: DMJV Közgyűlésének 787/2017. (XII.14.) határozata
2.sz. melléklet: Aera MHC Kft. ajánlata
3.sz. melléklet: Asesor Consulting Kft. ajánlata
4.sz. melléklet: HM Event Kft. ajánlata
5.sz. melléklet: Vállalkozási szerződés tervezete 



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (I.25.) határozata

a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton 
való részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum, 

és ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  TOP-6.9.2-16  “Helyi  identitás  és  kohézió
erősítése” című pályázaton való részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai
dokumentum,  és  ezekhez  kapcsolódó  egyéb  dokumentumok  elkészíttetésére  meghirdetett
ajánlattételi  felhívásra beérkezett ajánlattételi dokumentációk alapján nyertes ajánlattevőként a
bruttó 10.930.000,-Ft, azaz bruttó tízmillió-kilencszázharmincezer forint ajánlati árat kínáló
Aera MHC Kft. (1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8., Képviselő:  Németh  Bálint  ügyvezető
igazgató) ajánlattevőt jelöli meg. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése felhatalmazza  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  ajánlattevővel  az
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést – megfelelve a pályázati feltételekben
meghatározott  formai  és tartalmi  követelményeknek -  terjessze be polgármesteri  aláírásra és
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester

- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő  2018. február 16.

Dunaújváros, 2018. január 25.

 
Cserni Béla s.k.    Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai

bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


