
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.11.21.

Javaslat 
Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozására

megkötött  vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:     a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
                    Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző 

Meghívott:  Zalai Norbert ügyvezető (LARINEA Nonprofit Kft.)

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2019.11.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.11.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozására a TOP-
6.5.1-15-DU1-2016-00002 projekt keretében megkötött  szerződés vállalkozói díjának utolsó
részletére a vissza nem térítendő támogatás lehívott előlege már nem nyújt fedezetet, ezért
annak rendezéséhez egyéb költségvetési forrás megjelöléséről szükséges dönteni.

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

Iktatószám: 5356-4/2019

Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma: 25/544-182
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 
Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP)

kidolgozására megkötött  vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések
meghozatalára

A TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 azonosítószámú „Petőfi  Sándor  Általános Iskola
épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében Dunaújváros Megyi Jogú Város
Ökormányzata  vállalkozói  szerződést  kötött  a  LARINEA  Nonprofit  Kft-vel
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Fenntartható  Energia-  és  Klímaakciótervének  –
továbbiakban:  SECAP  elkészítésére.  Vállalkozó  a  megrendelt  dokumentumot
határidőre leszállította,  ám a szerződés 5.  pontja  alapján a szerződés tárgyaként
meghatározott  dokumentáció  akkor  tekinthető  elfogadottnak,  ha  azt  a  projekt
megvalósítása  során  az  elbírálására  illetékes  szerv  formailag  és  szakmailag
befogadottnak tekinti.

A projektzáró helyszíni ellenőrzését 2019. szeptember 30 - október 4. között tartotta
a Magyar Államkincstár, melynek során a fenti dokumentummal kapcsolatos hibát,
vagy  hiányosságot  nem  állapítottak  meg,  így  az  formailag  és  szakmailag
befogadottnak  tekinthető,  vagyis  Vállalkozó  jogosulttá  vált  végszámlájának
kiállítására.

Tekintettel arra, hogy a projekt elszámolhatósági időszaka 2019.03.31-én véget ért,
és a lehívott támogatási előleg nem nyújt rá fedezetet, Vállalkozó 393 000,- Ft + 27%
ÁFA, bruttó 499 110,- Ft összértékű végszámláját más forrásból szükséges fedezni.
A  költség  finanszírozására  a  2019.  évi  költségvetés  5.  mellékletének  22.4  TOP
Programok / 3. Dologi kiadások sorát javasoljuk megjelölni.

Bizottsági vélemények:
A javaslatot  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság  2019.11.19-i ülésén tárgyalja. 

A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Javaslat mellékletei: 
1. sz. melléklet: Vállalkozási szerződés
2. sz. melléklet: Kivonat a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvből

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



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
.../2019. (XI.21.)  határozata 

Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP)
kidolgozására megkötött  vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések

meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata  a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002
azonosítószámú „Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése”
című projekt keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Fenntartható Ener-
gia- és Klímaakciótervének – továbbiakban: SECAP elkészítésére megkötött
vállalkozási szerződés alapján a LARINEA Nonprofit Kft. részére 393 000,- Ft
+ 27% ÁFA, bruttó 499 110,- Ft összértékben finanszírozást biztosítson Duna-
újváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés 5. mellék-
let 22.4 TOP Programok / 3. Dologi kiadások sor terhére. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határo-
zat 1. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rende-
let  soronkövetkező módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. november 21.

Tóth Kálmán sk.

a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke










