
Fedőlap

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

Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és 

 konzorciumi megállapodás aláírására

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

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

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft.
Szilvai József Attila vezérigazgató -Magyar Közút Nonprofit Zrt.

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

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata az ITP alapján részt  kíván venni  a  TOP-6.1.5-16
“Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés”
címmel megjelent pályázati felhíváson a “Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése”, valamint a
“Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése”  projekteken.  Az  előterjesztés  tárgya a pályázatok
benyújtása és a konzorciumi megállapodások megkötése.  

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

Iktatószám: 194-41/2018

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-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodások

aláírására

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-6.1.5-16  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló

közlekedésfejlesztés címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel. 

A kiírt  pályázat  célja  a  TEN-T  hálózaton  kívüli,  jellemzően  alacsonyabb  rendű  utak  felújítása  és

fejlesztése annak  érdekében,  hogy a  megyei  jogú városok gazdasági  területei  jól  megközelíthetők

legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. 

TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló

közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás több alprojekt beadását teszi lehetővé.

TOP-6.1.5-16-1  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló

közlekedésfejlesztés a “Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése” című projektelem a beadott és

folyamatban lévő TOP-6.1.5-15 “Gazdaságfejlesztést  és a munkaerő mobilitás ösztönzését  szolgáló

közlekedésfejlesztés”  pályázat  Ruhagyári  út  és  Rév  út  közötti  útszakasz  felújítása   /4-5.  ütem/

forráshiány miatt kimaradt volna, de eme pályázati felhíváson való részvétellel megvalósítható lesz. A

4-5.ütem  másik  pályázatba  történő  “átemelése”  miatt  szükséges  lesz  a  TOP-6.1.5-15  projekt

támogatási  szerződésének  és  konzorciumi  megállapodásának  módosítása,  mellyel  kapcsolatos

javaslatot a következő közgyűlés tárgyalja.

A  támogatási  kérelem  benyújtására  konzorciumi  formában  van  lehetőség:  Önkormányzat  mellé

szükséges  bevonni  a  tulajdonosi  jogokkal  is  rendelkező  Magyar  Közút  Zrt-t,  valamint  a

projektmenedzseri feladatok ellátására a Vasmű u.41. Irodaház Kft-t.

TOP-6.1.5-16-2 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

a “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése”  projektelem a Budai  Nagy Antal  út  felújítására

irányul.

A pályázati feltételek alapján a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

Az  Önkormányzat  mellé  célszerű  bevonni  a  projektmenedzseri  feladatok  ellátására  a  Vasmű

u.41Irodaház Kft-t.



Bizottsági vélemények:

A  Pénzügyi  Bizottság,  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Városüzemeltetési,

Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  az

előterjesztést a 2018. október 16-ai rendkívüli  bizottsági ülésén tárgyalja.  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: Konzorciumi megállapodás tervezet támogatási kérelem benyújtására
TOP-6.1.5-16-1 “Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése” projektelem

2.sz. melléklet: Konzorciumi megállapodás tervezet támogatási kérelem benyújtására -

TOP-6.1.5-16-2 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése” projektelem



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (X.18.) határozata

a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és

konzorciumi megállapodások aláírásáról

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy  Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a  TOP-6.1.5-16-1 Gazdaságfejlesztést és a

munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  a  “Ruhagyári  út  és  a  Rév  út

közlekedésfejlesztése”,  valamint  a  TOP-6.1.5-16-2  Gazdaságfejlesztést  és  munkaerő  mobilitás

ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  a  “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése”

projektelem címen megjelent pályázati felhívásokra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Integrált  Területi  Programjának 2.0-1.  módosítással dokumentum (továbbiakban:  ITP)  végrehajtása

érdekében.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a TOP-6.1.5-16-1 Gazdaságfejlesztést és a

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás “Ruhagyári út és a

Rév út közlekedésfejlesztése” című projektelemre a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és Vasmű u.41.

Irodaház Kft-vel a támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása

esetén a projekt megvalósítása érdekében.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a TOP-6.1.5-16-2 Gazdaságfejlesztést és a

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás a “Nyugati gazdasági

terület közlekedésfejlesztése”  projektelemre a  Vasmű u.41.  Irodaház  Kft-vel  a  támogatási  kérelem

benyújtása,  valamint  a  támogatási  kérelem  pozitív  elbírálása  esetén  a  projekt  megvalósítása

érdekében.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 és 3. 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 végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő  2018. október 25.

Dunaújváros, 2018. október 18.

 
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


