
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. február 14.

Javaslat a TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése tárgyú” című
pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségeinek

biztosítására

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

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.02.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság                        2019.02.12.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001  „Táborállás
csapadékvíz  elvezetése”  elnevezésű  pályázatának  végrehajtásához  tervezési  feladatok  ellátása
szükséges,  melyet  “in house” beszerzés keretében a DVG Zrt-vel  kíván Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata megvalósítani. Az előterjesztés a tervezési program elfogadására és az ehhez
kapcsolódó fedezet biztosítására irányul.

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

Iktatószám: 1986-2/2019

Ügyintéző neve: Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma:25/544-129
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 - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése tárgyú” című

pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségeinek
biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott Integrált
Területi Programjában (továbbiakban: ITP) megfogalmazottak alapján Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzatának  szándéka  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program
(továbbiakban: TOP) prioritásaként a TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz
elvezetése tárgyú” címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel, mely befogadásra került.

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződés keretében bonyolította le a beszerzést,
mely  alapján  a  tervezési  programban  szereplő  feladatok  elvégzését  „in  house”  beszerzés
keretében a DVG Zrt.-vel valósítaná meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Továbbá a tervezési  programmal kapcsolatban felmerülő hatósági  eljárási  díjak és engedélyek
beszerzésének fedezésére a pályázatban elszámolható költségek köre a megállapított mértékig ad
lehetőséget.

A tárgyi szerződésben megállapított vállalkozás díj bruttó 24.320.500,- Ft.

Ezen  projekt  megvalósításához  szükséges  tervezési  program  finanszírozására  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi  költségvetése biztosít  majd forrást.  A projekt
tartalmi-műszaki előkészítésének határideje pedig a szerződés aláírását követő 200 nap.

A DVG Zrt.-vel kötendő Vállalkozási Szerződés tervezet a határozat mellékletét képezi.

Az  előterjesztés  tárgya  a  kapcsolódó  projekthez  szükséges  Vállalkozási  Szerződés
aláírására irányul.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság, illetve  a  városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019. február 12-ei  rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek: 

1.sz. Melléklet: Vállalkozási Szerződés tervezet



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (II.14.) határozata

 TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése tárgyú” című pályázatra

vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségeinek biztosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Vállalkozási Szerződést kössön a DVG Zrt.-vel a  TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-
00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt megvalósítása érdekében.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelő Vállalkozási Szerződést 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:  2019. február 28.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a  TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-
00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése pályázat kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az 1. pontban említett Vállalkozási Szerződést bruttó 24.320.500,- Ft mértékéig a 
projekt elszámolásában szerepeltesse.

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban foglalt kötelezettségvállalásra a 2019. 
évi költségvetésben biztosít forrást. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a határozati javaslat 3.) pontjában említett Vállalkozási Szerződésre a forrás biztosítását a 2019. 
évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: -a költségvetés módosításáért: 

a jegyző 

-a költségvetés módosításban való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. február 14.

Pintér Attila   Hingyi László Tóth Kálmán Iván László

a pénzügyi bizottság

elnöke

a gazdasági és
területfejlesztési
bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság elnöke

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és
turisztikai bizottság

elnöke


