
Fedőlap

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

Javaslat a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának 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 2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.11.13.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosító számon regisztrált  “Gazdaságfejlesztés
ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban”  projekt  megvalósítására  vonatkozó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának aláírására irányul. 

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

Iktatószám: 194-65/2018

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
a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban

projekt megvalósítására vonatkozó 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága 2016. november 18-án kelt dön-

tése alapján a Dunaújváros MJV Önkormányzata TOP-6.1.5-DU1-2016-00001 számon regisztrált “Gaz-

daságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban”  tárgyú  támogatási

kérelmét támogatásban részesítette.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 696/2016.(VI.17.) határozata alapján a DMJV Önkor-

mányzata 2016. december 16-án Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötött a Magyar Közút

Nonprofit Zrt-vel  a project megvalósítása érdekében.

Konzorciumi Együttműködés Megállapodás 1.sz. módosítása 2018. január 8-án jött létre a Vasmű u.41

Irodaház Kft. új konzorciumi tagként való bevonása miatt a Közfeladatellátási szerződésben vállalaltak

elvégzése érdekében.

A projekt 4-5. ütemét jelentő “Ruhagyári út és Rév út közötti útszakasz felújítása” forráshiány miatt  a

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

a “Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése” pályázatba átemelésre került,  így módosultak a

konzorciumi tagok feladatai, egyúttal az elszámolható költségek is átcsoportosításra kerültek. Az új fela-

datmegnevezések és az ezekhez kapcsolódó elszámolható költségek miatt vált szükségessé az előter-

jesztés tárgyát képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.számú módosítása.

Bizottsági vélemények:

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

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

jesztést a 2018. november 13-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:

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

1.SZ. MELLÉKLET: KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2.SZ. MELLÉKLET: KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2018. (XI.15.) határozata

a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban
projekt megvalósítására vonatkozó 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának aláírásáról

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

Város  Önkormányzata  TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés

Dunaújvárosban  projekt  megvalósítására  vonatkozó  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  2.

számú módosítását a polgármester 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. november 30.

Dunaújváros, 2018. november 15.

Cserni Béla s.k. Hingyi László s.k.
a városüzemeltetési,

környezetvédelmi és tu-
risztikai bizottság elnö-

ke

a gazdasági és terület-
fejlesztési bizottság el-

nöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


