
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. augusztus 8.

Javaslat 
a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt

megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

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

Meghívott::   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08.06.
pénzügyi bizottság 2019. 08.06.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002
azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt tárgyában nyertes pályázattal rendelkezik. A pályázat
sikeres  megvalósítása  érdekében javasoljuk,  hogy  a  Múzeum  felújításával  összefüggő  tervezési  feladatok
elvégzésével Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Zrt.-t bízza meg.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főép., Építésü. és Környvéd. Osztály Iktatószám: 5283-3/2018.
Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
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 ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt

megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezetének döntése alapján Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése” című projekt tárgyában 2019. június 20-án hatályba lépett támogatási szerződéssel rendelkezik.
A támogatás előlegként lehívható összege (432.874.500,- Ft) rendelkezésre áll a Magyar Államkincstárnál vezetett
alszámlán.

A projekt sikeres megvalósításához szükség van a pályázat keretében megvalósuló Múzeum felújítás kiviteli tervének
elkészítése.

A tervezéshez szükséges forrás a pályázat költségvetésében rendelkezésre áll.

A tervezéssel  In-house  beszerzés  keretén  belül  a  DVG Zrt.-t  szeretné  megbízni  az  Önkormányzat.  A vállalkozási
szerződés a határozati javaslat mellékletét képezi.

Bizottsági vélemények:
 

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság is 2019. 08.06-ai rendkívüli ülésén tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.

 

Tisztelt Közgyűlés!

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

 



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (VIII.08.) határozata

a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt
megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. gondoskodjon a  TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00002 azonosítószámú, Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázat keretén belül  a Múzeum felújítás kiviteli
tervének elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásról 9.544.000,- Ft + ÁFA , azaz bruttó 12.133.580,- Ft vállalkozási

díj ellenében.
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező szerződést elfogadja.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert  a szerződés és ahhoz szükséges
dokumentumok aláírására.
 
           Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                              a polgármester
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                              a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

    Vasmű u. 41 Irodaház Kft. projektmenedzsment
 
           Határidő: -2019. augusztus 30.
 
4.  Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Városi  Önkormányzat  2019.  évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 7.b  mellékletének 22.4.2 számú Pályázat
és  egyéb  támogatással  megvalósuló  projektek  kiadásai  elnevezésű  feladatsor  TOP-6.1.4-2  Múzeum  fejlesztése
műszaki tevékenység kiemelt előirányzat során fedezetet biztosít.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2.

pontban foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

              Felelős:         -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                                   a polgármester
                                   -  a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
                                   a jegyző

-  a költségvetés módosításában és előkészítésében
való közreműködésért:

                                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

 

Hingyi László sk.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke

 

                              Pintér Attila sk.

Pénzügyi Bizottság
elnöke

Tóth Kálmán sk.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke




