
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez
kapcsolódó Akcióterületi terv aktualizálásával és a CBA elemzés átdolgozásával

kapcsolatos szerződés kötésre

El  őadó:   Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

El  őkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Héring Regina ügyintéző

Véleményez  ő bizottság:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.01.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.01.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó
Akcióterületi terv aktualizálására és a CBA elemzés átdolgozására a projektfejlesztés végi 
Támogatási Szerződés módosítás újbóli hiánypótlása alapján.
Ezen hiánypótlás teljesítéséhez szükségessé válik szerződés megkötése és saját forrás biz-
tosítása is.

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

Iktatószám: 240- 4 /2020

Ügyintéző neve: Héring Regina Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
Ügyintéző aláírása: Héring Regina s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k.
Leadás dátuma: 2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó
Akcióterületi terv aktualizálásával és a CBA elemzés átdolgozásával kapcsolatos

szerződés kötésre

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához  a  TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001
azonosítószámú  „Zöld  város  kialakítása”  című  projekthez  kapcsolódóan  a  Magyar
Államkincstártól  2020.  december  15-én  „Projektfejlesztés  végi  TSZ  módosítás  újbóli
hiánypótlása” tárgyú levél érkezett.

Ezen hiánypótlás 33. pontja kitér arra, hogy az Akcióterületi terv és a CBA elemzés az 1. 
mérföldkő beszámolójában elfogadásra került az akkori műszaki-szakmai tartalomnak, 
valamint az akkor állami támogatási kategória besorolása szerint. Tekintettel arra, hogy ezt 
követően került sor a műszaki-szakmai tartalom átdolgozására, ezért kérik, hogy az előző 
hiánypótlások alapján az Akcióterületi tervet aktualizálni szíveskedjünk. 

Valamint a 34. pontban kérik, hogy a CBA elemzést is átdolgozni szíveskedjünk az előző 
hiánypótlási pontok alapján. 
A  projekt  Akcióterületi  terve  és  CBA  elemzése  elkészülését  követően  a  második
mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolóban benyújtásra és elfogadásra került ugyan,
azonban  a  projektfejlesztési  szakasz  lezárása  során  az  aktuális  projekttartalomnak  és
költségmegoszlásnak megfelelően szükséges ezeket a tanulmányokat aktualizálni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a  DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit  Zrt.  között  létrejött  közfeladat  ellátási  szerződés  alapján  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. ajánlattételi felhívást jelentetett meg a fent nevezett feladatok
ellátójának kiválasztására. 
A Közreműködő Szervezet által szabott feladat elvégzésének eredeti határideje 2021. január
10-e.  E  határidő  az  ATT és  CBA elemzés  felülvizsgálata  vonatkozásában  nem  tartható
tekintettel  arra,  hogy  már  a  beszerzés  vonatkozásában  szükséges  döntési  folyamat
időszükséglete meghaladja a szabott határidőt. Ennek értelmében hosszabbítási kérelemmel
él  az  Önkormányzat  a  feladat  határideje  vonatkozásában.  A  kérelemben  szereplő
hosszabbított határidő az ATT és CBA elemzés felülvizsgálatának időigényétől is függ, emiatt
az  ajánlati  felhívás  rögzítette,  hogy  az  ajánlattevőknek  meg  kell  adniuk  ajánlatukban  a
feladat elvégzésének időszükségletét is. 
Az ajánlatok összehasonlításánál a feladat teljesítéséhez szükséges időigény, valamint az
ajánlati ár alapján kerültek pontozásra a beérkezett ajánlatok. 

Az ajánlati  felhívásra beérkezett  ajánlatok közül a fenti  elv alapján legkedvezőbbnek ítélt
ajánlatot Tapasztó Dénes ev. (6726 Szeged, Vellay Imre u. 15.) és Tóth Róbert ev. (6726
Szeged, Hársfa Sétány 19/1)  nyújtották, bruttó 1.500.000 Ft (alanyi adómentes) költséggel
(azaz, egymillió-ötszázezer forint) és a szerződés aláírásától számított 25 munkanapon belül
történő vállalással. 
A  beérkezett  ajánlatok  bontási  jegyzőkönyvét  jelen  előterjesztés  1.  sz.  melléklete
tartalmazza.



A leszállított  dokumentáció  teljeskörű  elfogadására  azután  van  lehetőség,  hogy  azt  a
Közreműködő Szervezet  jóváhagyta,  mely jóváhagyásig  felmerülhet  a további  módosítási
igények szükségessége. 

A felmerülő költségek forrásául szolgáló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi költségvetése 5. melléklet / ...TOP programok/3. dologi kiadások/ TOP általános /
TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat sora betervezésre került. 

A  feladat  ellátására  irányuló  megbízási  szerződés  tervezetét  jelen  előterjesztés  2.  sz.
melléklete tartalmazza.

Az  előterjesztést  a Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság tárgyalja. 
Kérem  a  tisztelt  bizottságokat,  hogy  a  mellékelt  polgármesteri  határozatot,  valamint  a
végleges, adatokkal kitöltött szerződéstervezetet véleményezni szíveskedjenek.

Dunaújváros, 2021. január 12.

Tisztelettel:

Szabó Imre 
osztályvezető

MELLÉKLETEK: 
1. SZ. MELLÉKLET: BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BONTÁSI JEGYZŐKÖNYVE

2. SZ. MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata  

a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó
Akcióterületi terv aktualizálásával és a CBA elemzés átdolgozásával kapcsolatos

szerződés kötésről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-6.3.2-15-
DU1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város Kialakítása” projekthez kapcsolódó 
CBA elemzés átdolgozására és az Akcióterületi terv aktualizálására Tapasztó Dénes 
és Tóth Róbert egyéni vállalkozókkal kötni kívánt szerződés hozzá benyújtott 
tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A szerződés tárgya: „ A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város 
Kialakítása” című projekt Akcióterületi tervének és CBA elemzésének 
felülvizsgálatának elvégzése, műszaki tartalmának átdolgozása és projektfejlesztési 
szakasz lezárására irányuló Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó, 
Közreműködő szervezet által felsorolt hiánypótlási szempontok figyelembevételével.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 
pontban nevezett szerződés fedezetét, 1.500.000 Ft-ot Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya betervezze 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 5. melléklet
/ ...TOP programok/3. dologi kiadások/ TOP általános / TOP előkészítő, megalapozó 
tevékenységek előirányzat sorára

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  megbízási
szerződést terjessze be aláírásra.  
 
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

- a költségvetési rendelet módosításáért: 
a jegyző

 -  a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:
2021. január 30.

Dunaújváros, 2020. január   

Pintér Tamás
polgármester

    

 










