
Fedőlap

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

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a „TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt

tárgyában a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére

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

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

Meghívott::   Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06.
pénzügyi bizottság 2019.08.06.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.08.06.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú,  Kerékpárút  hálózat
fejlesztése Dunaújvárosban” című pályázat vonatkozásában szükséges új szerződéseket megkötni. A projekt sikeres
megvalósításához szükséges a műszaki ellenőri, projektmenedzseri, kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó
és közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló szerződés megkötése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főép., Építésü. és Környvéd. O.
Iktatószám: 462-30/2019.
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/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-

DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezetének döntése alapján  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú,  Kerékpárút  hálózat
fejlesztése Dunaújvárosban című projekt tárgyában 2019. június 24. napján hatályba lépett támogatási szerződéssel
rendelkezik.
A támogatás előlegként lehívható összege (589.500.000,- Ft) rendelkezésre áll a Magyar Államkincstárnál vezetett
alszámlán.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében projektmenedzseri, kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátása
és  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására,  továbbá  közbeszerzési  feladatok  elvégzésére  van  szükség,  amelyek  a
következőképpen alakulnak.

I.
A projekt zavartalan megvalósítása érdekében a projektmenedzseri feladatok ellátására megbízási szerződés kötése

szükséges.

A projekt végrehajtásához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására – tevékenységi körére tekintettel – a Vasmű

u. 41. Irodaház Kft-t javasoljuk.

A megbízás időtartama a támogatási  szerződésben foglalt  támogatási  tevékenység időtartamának utolsó napjáig,
(2020. szeptember 30.) szól.
A megbízásért a Projekt költségvetésének figyelembe vételével bruttó 14.750.000,- Ft díjázás illeti meg a megbízottat,
melynek forrása az pályázat  költségvetésében rendelkezésre áll.  A megbízási  díj  a  Szerződésben meghatározott
támogatási tevékenység időtartamának utolsó napján (projekt befejezésekor) esedékes.
A forrás a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.

II.
Szerződéskötésre van szükség a közbeszerzési feladatok ellátására a Vasmű út 41. Irodaház Kft-vel.
A szerződés a közbeszerzés eljárás teljes körű lebonyolításáig terjed. 
A megbízási díj meghatározása a projekt költségvetésének figyelembe vételével került megállapításra, ezért a forrás
rendelkezésre áll.
A megbízási díj összege bruttó 5.900.000,- Ft.

III.
Szerződéskötés szükséges továbbá a műszaki ellenőri feladatok ellátására. A korábbiakhoz hasonlóan a Vasmű u. 41.

Irodaház Kft-t javasoljuk.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a  Megbízó megbízza Megbízottat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata, TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban”
című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával.
A Megbízottat a mellékelt szerződésben részletezett feladatok ellátásáért bruttó 5.900.000,- Ft díjazás illeti meg.
A forrás a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.

IV.
Szerződéskötés javasolt egyidejűleg a kötelező nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátására a Vasmű
út 41. Irodaház Kft-vel.
A szerződés a támogatási szerződésben foglalt támogatási tevékenység időtartamának utolsó napjáig, (2020. szep-
tember 30.) szól. 
Szerződő felek megállapodnak abban, a támogatási szerződés 12. számú mellékletében (Kommunikációs terv – Köte-
lezően megvalósítandó tevékenységek) meghatározott tevékenységeket látja el a megbízott.
A megbízási díj meghatározása a projekt költségvetésének figyelembe vételével került megállapításra, ezért a forrás
rendelkezésre áll.
A megbízási díj összege bruttó 2.950.000,- Ft.

Bizottsági vélemények:

Jelen  előterjesztést  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a pénzügyi bizottság 2019. 08-06-ai rendkívüli ülésén
tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

A határozati javaslat mellékletei:
I.1.számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet projektmenedzseri feladatok ellátásra
II.1.számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet közbeszerzési eljárás lebonyolítására
III.1.számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet műszaki ellenőri feladatok ellátására
IV.1. számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet kötelező nyilvánosság feladatok ellátására



I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2019. (VIII.08.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a „TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című

projekt tárgyában a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel
megbízási szerződést kössön, melyben összesen bruttó 14.750.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú
Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.)
rendelet 5. mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi kiadások
kiemelt előirányzat fedezetet biztosít.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe, valamint
utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

 
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester
-  a költségvetés módosításáért:
a jegyző
-  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozati
javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja.

Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:    2019. augusztus 30.

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság 
elnöke

Cserni Béla sk.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke



II.HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2019. (VIII.08.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a „TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című

projekt tárgyában a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel
megbízási  szerződést  kössön,  melyben  összesen  bruttó  5.900.000  ,-  megbízási  díjat
rögzítenek.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra   Dunaújváros
Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló
6/2019.  (  II.  14.)  rendelet  5.   mellékletének  22.  számú  4.  TOP  Programok  elnevezésű
feladatsor 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetési  rendelet  módosításakor  vegye  figyelembe,
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

 
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester
-  a költségvetés módosításáért:
a jegyző
-  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozati
javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja.

Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:       2019. augusztus 30.

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság 
elnöke

Cserni Béla sk.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke



III.HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2019. (VIII.08.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a „TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című

projekt tárgyában a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata  a műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására a Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.-vel
megbízási szerződést kössön, melyben összesen bruttó 5.900.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú
Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.)
rendelet 7. a mellékletének 22. számú 4.8. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás soron fedezetet
biztosít.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe, valamint
utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

 
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester
-  a költségvetés módosításáért:
a jegyző
-  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozati
javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja.

Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:       2019. augusztus 30.

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság 
elnöke

Cserni Béla sk.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke



IV.HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2019. (VIII.08.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a „TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című

projekt tárgyában a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata a kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, melyben összesen bruttó 2.950.000,-
Ft megbízási díjat rögzítenek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú
Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.)
rendelet 5.  mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi kiadások
kiemelt előirányzat fedezetet biztosít.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe, valamint
utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

 
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester
-  a költségvetés módosításáért:
a jegyző
-  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozati
javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja.

Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:       2019. augusztus 30.

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság 
elnöke

Cserni Béla sk.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
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