
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 02. 15.

Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elnevezésű
beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére

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

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kindle-Vincze Márta  ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató

DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.13.
a Pénzügyi bizottság 2018.02.13.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018.02.13.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.13.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Baracsi úti  Arborétum fejlesztésére irányuló projekt a TOP - 6.1.4. keretében valósul meg.  A projektben
tervek beszerzése szükséges a projekt megvalósításhoz. 

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

Iktatószám: 6106/2018

Ügyintéző neve: Kindle-Vincze Márta s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Kindle-Vincze Márta s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Somfainé P. Anita s.k.
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2018.02.09. Ellenőrzés dátuma:.2018.02.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Szekeres Réka s.k.
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2018.02.09. Ellenőrzés dátuma: 2018.02.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. 02.09. Ellenőrzés dátuma: 2018.02.09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elnevezésű
beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére

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  projekt
benyújtását tervezte az önkormányzat:

1. „Baracsi úti arborétum fejlesztése” c. projekt – A Baracsi úti arborétum kiszolgáló épületének felújítása, ,
az arborétum felújítása, gyalogos sétány megújítása, és látogató központ létrehozása a volt erdészház ingatla-
nán

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.  A Vasmű út  41.  Irodaház  Kft.-  vel  kötött  közfeladatellátási  szerződés  alapján  a  cég  előzetes
indikatív árajánlatokat kért be több tervező cégtől. Ezek alapján javasoljuk, hogy a „A Baracsi úti Arborétum
fejlesztése” projekttel kapcsolatos tervezési, feladatok végrehajtásával az Önkormányzat a DVG Zrt.-t bízza
meg,  melynek  költségeit,  a  támogatás  megérkezéséig  az  Önkormányzat  előfinanszírozza.  Az  előzetes
ajánlatok alapján az előfinanszírozás mértékét 10 160 E Ft összegben javasoljuk meghatározni. A tervezési
feladatok kiterjednek az engedélyes tervek, és a kiviteli tervek elkészítésére. A kiviteli tervekhez árazott és
árazatlan költségvetés is készüljön. A műszaki tervek a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján készüljenek.

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi,  a  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018. február 13-án 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
Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elnevezésű

beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. gondoskodjon a  TOP-6.1.4-16

pályázati  felhívás keretében  a  „A Baracsi  úti  Arborétum  fejelsztése”   beruházásának  előkészítésével

kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő szerződéstervezet

szerint,  8.000.000, Ft, + ÁFA, összesen bruttó 10.160.000,- Ft, azaz tízmillió-egyszázhatvanezer forint
vállalkozási díjért, mely a  2018. évi költségvetés terhére 10.160.000,- 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: 2018. március 02.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás összegét a tá-
mogatás megérkezéséig az Önkormányzat előfinanszírozza DMJV Önkormányzata 2018. évi költségvetésé-
ről szóló rendelete 5. melléklet 23.3 TOP programok, dologi kiadások sorról történő átcsoportosítással bizto-
sítja a 7.A melléklet 23.  Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai alcím alatt létreho-
zott új soron, „TOP-6.1.4-16 ” Baracsi úti Arborétum” elnevezéssel szerepelteti.

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

Felelős: -  a költségvetés módosításáért
  a jegyző
- a költségvetés módosításában történő közreműködésért
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2018. február 15.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Cserni Béla sk.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke

Tóth Kálmán
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke








