
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. június 20.

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projekt  és TOP-6.4.1-16-DU1-2018-0002 “Kandó Kálmán tér

közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására

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 Osztály vezetője
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.06.18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.18.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.18.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az  előterjesztés  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  és  a  TOP-6.4.1-16-DU1-0002  “Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére
vonatkozó szerződéstervezet véleményezésére, elfogadására irányul.

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

Iktatószám: 27769-1/2019

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: Somfainé P. Anita
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2019.06.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2019.06.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019.06.14. Ellenőrzés dátuma:2019.06.14.
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-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projekt  és TOP-6.4.1-16-DU1-2018-0002 “Kandó Kálmán tér

közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-0001  “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése”  projekt  a  Budai

Nagy  Antal  út  felújítására,  míg  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  “Kandó  Kálmán  tér

közlekedésbiztonsági  fejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  a  Kandó  Kálmán  téri  körforgalmi

csomópontok kialakítására irányul.

A  Vasmű  u.41.  Irodaház  Kft.  a  Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  516/2016.  (VIII.11.)  határozata

értelmében létrejött közfeladat ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Dunaújváros Megyei

Jogú  Város  Önkormányzatának  nevében  eljárva  folytatta  le  a  beszerzési  eljárást.  Közös  eljárás

keretében történt a két projekt engedélyes- és kiviteli  tervek kiíása, mert azok tervezési és majdan

kivitelezési  szinten  is  szorosan  összekapcsolódnak.  A beérkezett  és  azonos  műszaki  tartalommal

rendelkező ajánlattevők közül a legkedvezőbb árajánlatot Szabolcs Mérnökiroda Kft adta. 

A támogatás elnyerését  követően a  közösen kezelt  tervek elkészítésének költsége elszámolható a

projektek  költségvetésének  terhére,  ezt  azonban  meg  kell  előlegezni  annak  érdekében,  hogy  a

pályázatban  megadott  mérföldkövek  határidejére  a  projektben  megvalósuljanak  a  szükséges

projektelemek.  A felmerülő nettó 14.980.000,-  Ft  + ÁFA szerződéses összeg forrására a 2019.  évi

költségvetésben  javasoltunk  előirányzatot  az  alábbiak  szerint  a  szerződés  4.1  és  4.2  pontjában

foglaltak alapján:

Nettó 11.080.000,- Ft + ÁFA összeget a “7.a. melléklet 22.4.9  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 Kandó

Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” soron.

Nettó 3.900.000,- Ft + ÁFA összeget a “7.a. melléklet 22.4.4 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati

gazdasági terület közlekedésfejlesztése” soron.

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  2019.  június  18-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:



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (VI.20.) határozata

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projekt  és TOP-6.4.1-16-DU1-0002 “Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági

fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó
szerződéstervezet elfogadásáról

1.)   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés

mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése

Dunaújvárosban” projekt és a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 “Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági

fejlesztése Dunaújvárosban” projekt  engedélyes- és kiviteli  tervek elkészítésére vonatkozó Szabolcs

Mérnökiroda Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

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: 2019. július 5.

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

Város  Önkormányzata  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati  gazdasági  terület

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt  engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésének költségei

vonatkozásában nettó  3.900.000,-  Ft + ÁFA előfinanszírozást  biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzata 2019.évi költségvetése terhére a “7.a. melléklet 22.4.4 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-

00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése” soron.

Felelős: 
- a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

a polgármester
- a költségvetés módosításban való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2019. június 27.



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

Város  Önkormányzata  a  TOP--6.4.1-16-DU1-2018-00002  “Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági

fejlesztése  Dunaújvárosban” projekt  engedélyes-  és  kiviteli  tervek  elkészítésének  költségei

vonatkozásában nettó 11.080.000,- Ft + ÁFA előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzata 2019.évi költségvetése terhére a “7.a. melléklet 22.4.9 TOP-6.4.1-16-DU1-2018-

00002 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” soron.

Felelős: 
- a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

a polgármester
- a költségvetés módosításban való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2019. június 27.

Dunaújváros, 2019. június 20.

 
Iván László 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


