
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 10. 18.

Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c.
pályázaton való indulásra és konzorciumi megállapodás aláírására Aquantis Turisztikai Információs

Központ kialakítása céljából

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

El  őkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző

Meghívott::   Mádai Balázs ügyvezető igazgató
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.10.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.10.16.
pénzügyi bizottság 2018.10.16.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018.10.16.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Javaslat  a  TOP-6.1.4-16 Társadalmi  és  környezeti  szempontból
fenntartható  turizmusfejlesztés  c.  pályázaton  való  indulásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált
Területi  Programjának megfelelően, valamint  konzorciumi megállapodás kötésére a támogatási kérelem
benyújtása érdekében Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakításának szándékával.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főép., Építésü. és Környvéd. O. Iktatószám: 26222/2018.
Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
Ügyintéző aláírása:Fetth Dóra Timea sk. Osztályvezető aláírása:Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Leadás dátuma: 2018.10.11. Ellenőrzés dátuma: 2018.10.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2018.10.11. Ellenőrzés dátuma: 2018.10.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2018.10.11. Ellenőrzés dátuma: 2018.10.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra és konzorciumi

megállapodás aláírására Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása céljából

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-6.1.4-16  „Társadalmi  és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhíváson való részvétel. 
A  6.1.4  prioritási  soron  az  ITP  alapján  2  450 000  000  Ft  keretösszegre  lehet  támogatási  kérelmet
benyújtani. 
Jelenleg benyújtás alatt van:

TOP-6.1.4-16-1 „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében és Baracsi úti Arborétum
fejlesztése” c. projekt - Mondbach kúria és a kúria melletti tér funkcionális átalakítása és megújítása; va-
lamint a Mondbach kúria előtti tér rendezése és az istálló épületének felújítása érdekében, továbbá a Bara-
csi úti Arborétum fejlesztése
TOP-6.1.4-16-2 „Intercisa Múzeum fejlesztése” a jelenlegi Intercisa Múzeum felújításának és modernizá-
ciójának céljából.

Jelen  előterjesztés  határozati  javaslata  egy  harmadik  projekt,  az  Aquantis  élményfürdő  és  Fabó  Éva
Sportuszoda  között  elhelyezkedő,  látványtervvel  már  rendelkező  Aquantis Turisztikai  Információs
Központ megvalósítása érdekében a támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft-vel történő konzorciumi szerződés megkötéséről szól.

A projekt megvalósítását a már támogatást elnyert TOP projektek megvalósításához hasonlóan javasoljuk
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel konzorciumban megvalósítani.(1. számú melléklet)

A  javaslatot  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  2018.
október 16-i rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalja, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen
szóban ismertetik.

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



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2018. (X.18.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra és konzorciumi

megállapodás aláírására Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása céljából

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  támogatási  kérelmet  nyújtson  be  a  TOP-6.1.4.-16  „Társadalmi  és  környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” címmel megjelent felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően a
„Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása” c. projekt megvalósulása érdekében.

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 megvalósulása érdekében a támogatási kérelem
benyújtása, valamint a projekt megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési
szakaszában a projektmenedzsment szervezet közreműködő 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

Dunaújváros, 2018. október 18.

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
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