
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. október 31.

Javaslat a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt
kivitelezés kapcsán a tartalék összegének saját forrásból történő megelőlegezésére

Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.10.30.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.10.30.

A napirendi pont rövid tartalma: A kivitelezés tárgyában zajló közbeszerzési eljárás eredményeképp
megkötendő  vállalkozási  szerződés  várható  összege  bruttó  224  754  820  Ft,  melyre  a  pályázati
támogatás  100%-osan  kizárólag  a  tartalékkeret  lehívásával  és  költségátcsoportosításokkal  nyújt
fedezetet.  A támogatási  szerződésmódosítás,  illetve  ezt  követően a tartalék  felszabadítása átfutási
ideje okán 10 062 065 Ft megelőlegezése szükséges a fedezet meglétéhez, mely összeg 2020-ban
visszavezetésre kerül.

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

Iktatószám:  20 040 - 47 /2019

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Osztályvezető h. aláírása: Fetth Dóra s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019.10.28. Ellenőrzés dátuma: 2019.10.28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:   Nagy Lászlóné s.k.
Leadás dátuma: 2019.10.28. Ellenőrzés dátuma: 2019.10.28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019.10.28. Ellenőrzés dátuma: 2019.10.28.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

 



Javaslat a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt
kivitelezés kapcsán a tartalék összegének saját forrásból történő megelőlegezésre

Tisztelt Közgyűlés!

A  Pénzügyminisztérium  Regionális  Fejlesztési  Programok  Végrehajtásáért  Felelős  Helyettes
Államtitkárság  vezetője  a  Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  (TOP)  keretén  belül
meghirdetett TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése felhívásra Dunaújváros 2018.10.31-én
benyújtotta a  TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú,  “Déli  iparterület  fejlesztése” című
támogatási kérelmet, mely kapcsán a városnak 250 M Ft támogatást ítéltek meg.

A Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma 2019.06.19.
A projekt megvalósítására az önkormányzat konzorciumot alakított a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel. A
konzorciumi partner többek között a menedzsmenti és közbeszerzési feladatokat látja el.

A projekt célja a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében a Déli iparterület
fejlesztése,  a befektetők számára megfelelő területek kialakítása,  az alapinfrastruktúra-,  továbbá az
iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése.
Helyszínek: Lokomotív út 3650, 3654/3, 3623/1, 3647, 3657/7 hrsz.

A Támogatási Szerződés aláírását követően 100 %-os támogatási előleg, összesen 229 175 000 Ft
utalása történt az önkormányzat részére.
Kapcsolódó kötelezettségvállalások: a engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésével az önkormányzat 
a DVG Zrt.-t bízta meg (8 001 000 Ft). 

Az önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik
része szerint, a Kbt. 115. §-ára tekintettel nemzeti, nyílt eljárást folytatott le a „Dunaújváros Lokomo-
tív út felújítása 0+000 - 1+421,30 szelvényig a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-0001 azonosítószámú pro-
jekt keretében” tárgyban. Az eljárás eredményeképpen kötendő vállalkozási szerződés tervezett ösz-
szege 176 972 299 Ft + ÁFA = bruttó 224 754 820 Ft.

E  kivitelezési  összegre  a  pályázati  támogatás  100%-osan  kizárólag  a  tartalékkeret  lehívásával  és
költségátcsoportosításokkal nyújt fedezetet. 
A jelenleg  hatályos  Támogatási  Szerződés  szerint  a  következő  összegek  kerültek  betervezésre  a
beruházásra:

építés: 208 817 755 Ft
Kármentesítés:     4 250 000 Ft
Terület-előkészítés     1 625 000 Ft
ÖSSZESEN 214 692 755 Ft

tartalék:   12 500 000 Ft

egyéb beruházási költségek:      terveztetés 8 000 000 Ft
műszaki ellenőr 2 375 000 Ft

A kötelezettség  vállalásához  a  Támogatási  Szerződés  módosítás  hatályba  lépéséig  a  kivitelezés
fedezetének rendelkezésre állásához megelőlegezés szükséges: a támogatási szerződésmódosítás,
illetve  ezt  követően  a  tartalék  felszabadítása  átfutási  ideje  okán  224 754 820  -  214 692 755  =
10 062 065  Ft  megelőlegezése  szükséges  a  fedezet  meglétéhez,  mely  összeg  2020-ban
visszavezetésre kerül.

A tartalék és a kármentesítés/terület-előkészítés sorok közötti különbség, hogy utóbbi kettő a kiutalt
előleg része, míg a tartalék nem.



A fenti  10 062 065  Ft  fedezete  rendelkezésre  áll az  5.  melléklet  22.4.  TOP programok/1.  dologi
kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek soron.
Bizottsági vélemények: Az előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és a
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  10.  30.-ai  rendkívüli  ülésén  tárgyalja.  A bizottságok
véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (X.31.) határozata

a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt
kivitelezés kapcsán a tartalék összegének saját forrásból történő megelőlegezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  TOP-6.1.1-16-DU1-2018-

00001 “Déli  iparterület fejlesztése” projekt kivitelezési  feladataira  a tárgyban lefolytatott

közbeszerzési  eljárás  nyertesével  kötendő 176 972 299  Ft  +  ÁFA =  bruttó  224 754 820  Ft

tervezett  összegű  vállalkozási  szerződés  fedezetéül  további  10 062 065  Ft-ot biztosít

megelőlegezésként  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlésének  6/2019.  (II.  15.)

Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

szóló  önkormányzati  rendelete  7.  a.  melléklet  22.  Pályázati  és  egyéb  támogatással

megvalósuló projektek kiadásai/22.4.1 TOP-6.1.1 Ipari park beruházás előirányzat soron, mely

forrásráemelés forrásául a 2019. évi költségvetés 5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi

kiadások/  TOP  előkészítő,  megalapozó  tevékenységek sora  szolgál.  A  költség  a

későbbiekben a pályázati forrásból elszámolható.

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. október 31.

Tóth Kálmán  
s.k.

Tóth Kálmán  
s.k.

a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnöke

ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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