
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírásáról 

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
                      Vincze Márta  pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:    Mádai Balázs a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető - igazgatója

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09.
a Pénzügyi bizottság 2018.05.08.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018.05.09.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05.09.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: a  TOP-6.5.1-16  „Önkormányzati  épületek  energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhíváson való részvétellel a Dózsa Mozicentrum épületének
energetikai  korszerűsítését  tervezzük  megvalósítani.  A projekt  megvalósítását  javasoljuk  a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel konzorciumban megvalósítani.

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

Iktatószám: 1989-19/2018

Ügyintéző neve: Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Vincze Márta Osztályvezető aláírása: Szabó Imre 

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

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

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos 
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-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírásáról 

Tisztelt Közgyűlés!

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-6.5.1-16
„Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”  című  pályázati  felhíváson  való
részvétel. 

A 6.5.1. prioritási soron az ITP alapján 1 176 M Ft keretösszegre lehetett támogatási kérelmet be-
nyújtani, melyből 980 M Ft összegig a város már támogatási szerződéssel rendelkezik. Az ITP
keretből fennmaradó 196 M Ft-erejéig még van mód pályázatot benyújtani.  A pályázat keretében
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyílik lehetőség. A fennmaradt keretösszeg-
ből a Dózsa Mozicentrum épületének energetikai korszerűsítését tervezzük megvalósítani. 

A támogatási kérelem benyújtására várhatóan 2018. második negyedévében nyílik lehetőség. A
projektek megvalósítását a már támogatást elnyert TOP projektek megvalósításához hasonlóan
javasoljuk a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel konzorciumban megvalósítani.

Jelen  előterjesztés  határozati  javaslata  a  fent  nevezett  projekt  vonatkozásában  támogatási
kérelem benyújtásáról, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel történő konzorciumi szerződés
megkötéséről szól.

Bizottsági Vélemények:

Az előterjesztést a A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatról 6 igen szavazattal döntött,és
a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek. A  Gazdasági  és
Területfejlesztési  Bizottság  6 igen szavazattal,  a Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottság 5  igen  szavazattal  egyhangúlag  támogatta  és  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította.   Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  5  igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2018. (V.17.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
a TOP-6.5.1-16 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázaton való részvételéről
és konzorciumi megállapodás aláírásáról”

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” címmel.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel  (továbbiakban:  projektmenedzsment  szervezet)  a  fent  nevezett  projekt  támogatási
kérelmének benyújtása, valamint a projekt megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy a
projekt  előkészítési  szakaszában  a  projektmenedzsment  szervezet  közreműködő,
véleményező szerepet töltsön be.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  2.
pontban  megnevezett,  a  pályázati  feltételek  alapján  meghatározott  formai  és  tartalmi
követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat, valamint a támogatási kérelmek
benyújtásához, illetve a projektek előkészítéséhez szükséges dokumentumokat 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:    a támogatási kérelmek benyújtásának határideje

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése elhatározza,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  az  1.  pontban  megnevezett  projekt  előkészítési  költségei
vonatkozásában  10 millió  Ft  előfinanszírozást  biztosítson Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  2018.  évi költségvetési  rendelete  5.  mellékletének  23.3  TOP  programok
elnevezésű sorának dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 4. pontjában
foglalt  kötelezettségvállalást  a  2018.  évi  költségvetés  soron  következő  módosítása  során
vegye  figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
        a polgármester

        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
        a költségvetés tervezéséért:
        a jegyző

        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:     a 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja



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

Cserni Béla sk.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

