
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó
pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadására

Előadó:     Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV Közgyűlése  a  274/2018.  (V.17.)  határozatával  –  kikötésekkel  -  támogatta  a
világörökségi helyszínek fejlesztése témájú (GINOP-7.1.6-16) pályázattal kapcsolatos konzorciumi
szerződés aláírását, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.

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

Iktatószám: 6002-5/2018

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 GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázattal
kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 274/2018. (V.17.) határozatával (továbbiakban Határozat) kikötésekkel
támogatta  a  határozat  mellékletét  képező  GINOP  –  7.1.6-16  számú  római  LIMES  helyszínek
fejlesztésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás tervezetet. (1. sz. melléklet) 
A konzorcium tagjai a Határozat 1.b) pontja szerint átdolgozták a titoktartásra vonatkozó részt.
A Határozat  1.a)  pontjával  kapcsolatban  a  konzorcium  vezető  partnere  jelezte,  hogy  a  pályázattal
kapcsolatos kommunikációs feladatok az MTÜ feladatai lesznek. Az MTÜ-nek jóváhagyási jogköre nincs,
így  csak  véleményt  alkothatnak.  A konzorcium  vezetőpartnere  szerint  egy-egy  nyilatkozat,  amit  pl.
polgármester úr ad a városi fejlesztésekről, vagy cikk, ami a helyi lapban megjelenik a városban zajló
fejlesztésekről nem feltétlenül tartozik a "projekt kommunikációja" témakörbe.
A fentiek miatt a határozat mellékletét képező szerződés lett aláírva.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
is 2018. június 19-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

…./2018. (VI.21.) határozata
a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázattal

kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 274/2018. (V.17.) határozatának
1.a) pontját.

2.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármester tájékoztatását a  GINOP –
7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos – a határozat
mellékletét képező - konzorciumi szerződéssel kapcsolatban.

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

                              a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő: 2018. június 21.

Dunaújváros, 2018. június 21.

Cserna Gábor sk.
polgármester






