
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 09. 19.

Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában
és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázat előirányzat módosítása

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 09. 18. rk
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 09. 18. rk
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 09. 18. rk

A napirendi pont rövid tartalma: 
A 2019. évi költségvetés tervezésekor a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása
a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című kiadási tételei között nem szerepelnek az építéshez
kapcsolódó költségek, mert az akkor rendelkezésre álló infomrációk szerint a kivitelezés nem kezdődött volna meg
2019-ben.  A közbeszerzési  eljárás  a  Mondbach  kúriára  jelenleg  zajlik,  emiatt  az  előirányzat  módosítására  vált
szükségessé.

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

Iktatószám: 5282-6/2019.

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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
 a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a

Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázat előirányzat módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője a
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.1.4-16 Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában
és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés 2019. június 20. napján
hatályba lépett.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor még nem volt realizálható, hogy a Mondbach kúria vonatkozásában a tervezési
és közbeszerzési folyamat lezárul és kivitelezési szerződés köthető a feladat ellátásra.

A  Mondbach  kúriára  vonatkozóan  a  közbeszerzési  eljárás  zajlik.  A  bontási  jegyzőkönyv  az  önkormányzat
rendelkezésére áll, mint megrendelő, ugyanakkor még nem nyilvános.

A bontási jegyzőkönyv alapján szükségessé vált bruttó 747.969.361,- Ft forrás átcsoportosítása. A költségek forrása
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.
( II. 14.) rendelet 5.b melléklet 24.3.”Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka soron rendelkezésre
áll.  Átcsoportosítás  követően  a  rendelet  5.  mellékletének  22.4.1.  TOP-6.4.1-1  Látogatóközpont  kialakítása  a
Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése kiemelt előirányzat során rendelkezésre fog állni.

Bizottsági vélemények:
 

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság is  2019.  09.  18.-ai  rendkívüli  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.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (IX.19.) határozata

 a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a
Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázat előirányzat módosítása

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletben rögzí -

tésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya átcso-

portosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról összesen nettó 588.952.253 Ft+ÁFA bruttó

747.969.361,- Ft értékben a 5.  melléklet 22.4.3. előirányzatra a következők szerint:

Részletező Előirányzatról Előirányzatra Rovat Összeg
51505118 5.b melléklet 24.3.”Pályázatok-

ból további éveket terhelő köte-

lezettség tartaléka”

5. mellékletének 22.4.1. TOP-6.4.1-1 Lá-

togatóközpont  kialakítása  a  Mondbach

Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fej-

lesztése

K 71 588.952.253,-

51505118 5.b melléklet 24.3.”Pályázatok-

ból további éveket terhelő köte-

lezettség tartaléka”

5. mellékletének 22.4.1. TOP-6.4.1-1 Lá-

togatóközpont  kialakítása  a  Mondbach

Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fej-

lesztése

K74 159.017.108,-

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában

részletezett  előirányzat  módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetési

rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

             Felelős:        -  a költségvetési rendelet módosításáért:

                                   a jegyző

                                   -  a költségvetés módosításában való közreműködésért:

                                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. szeptember 19.

Pintér Attila s.k.   Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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