
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a 2021. évi, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt, Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázaton való indulásra, a pályázati

önrész biztosítására, tervezői feladatok ellátására vállalkozó kiválasztására

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.03.

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: Önkormányzatunk  indulni  kíván  a  Mo.  2021.  évi  központi
költségvetéséről szóló Kvtv. 3. melléklet alapján meghirdetett, az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton  a belterületi utak,  járdák, hidak felújítása
alcélt  megvalósítva.  A város max.  50 Millió  Ft-ra pályázhat és min. 50 % önrészt szükséges
biztosítani, így a projekt maximális összege 100 Millió Ft lehet. Az előterjesztés tárgya a pályázaton
való  indulás  jóváhagyása,  az  50  %  mértékű,  50  M  Ft  önrész  biztosítása  és  a  tervezői  feladatok
ellátására irányuló szerződés jóváhagyása

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 9535 -  6    /2021

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma:25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó 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: 2021.03.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita s.k.

                                                    
Leadás dátuma: 2021.03.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.03.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 

 



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-335

e-mail: foep@dunaujvaros.hu

Szám: 9535 – 6 / 2021 Tárgy: Javaslat a 2021. évi, az önkormányzati feladatellátást
szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt,  Belterületi  utak,
járdák,  hidak  felújítását  célzó  pályázaton  való  indulásra,  a
pályázati  önrész  biztosítására,  tervezői  feladatok  ellátására
vállalkozó kiválasztására

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Magyarország  2021.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2020.  évi  XC.  törvény  3.  A  helyi

önkormányzatok  kiegészítő  támogatásai  melléklet  3.  A  helyi  önkormányzatok  felhalmozási  célú

kiegészítő  támogatások  kapcsán  megjelent  a  2021.  évi  pályázati  felhívás  az  Önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, mely innen letölthető:

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/f/fc/fc0/fc072b1d6a45494ee2a2ff630bef9c4b2c393d84.pdf

Önkormányzatunk a fenti pályázaton indulni kíván a  Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélt

megcélozva. Városunk útfelújítási feladatainak áttekintését követően az alábbi projekt megvalósítását

javasoljuk.

Áttekintés a projektről

Tárgya: Dunaújváros  Dózsa  György  út  Budai-Nagy  Antal  út  –  Baracsi  út  közötti  szakasz
burkolatfelújítása (meglévő ill. tervezés alatt álló körforgó közötti szakasz)
Tervezett helyszín: hrsz: 773, 679 + 772/12 vasúti felüljáró alatti útszakasz
Tervezett időszak: 2021. II. félév-2022. év.  A megvalósításának végső határideje 2022.december 31.

Rövid leírás:

Az útpálya kiépítése a 70-es években nyerte el jelenlegi keresztmetszeti kialakítását. Ezt követően 
az aszfalt kopóréteg elöregedése-tönkremenetele határozta meg a beavatkozások műszaki tartal-
mát és mértékét. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy a kiemelt útszegély kiállása kritikusra 
csökkent. Ez az útpálya mellett húzódó gyalogjárdán közlekedőkre nagyon veszélyes, szinte aka-
dály nélkül felhajthatnak a gépjárművek a gyalogosok közé. Megszűnő, vagy igen kismértékű sze-
gélykiállás a csapadékvíz elvezetést nem tudja szolgálni, így az rendezetlen lefolyású. Az útpálya 
aszfalt burkolata elöregedett, kipolírozódott, repedezetté vált, jelentős felületeken teherbírását vesz-
tette. Ezt a folyamatot gyorsítja a nem megfelelő, elégtelen csapadékvíz elvezetés. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a burkolat hibákat folyamatosan, évente több alkalommal javít-
ja, ezt a javítások „sokszínűsége” jól szemlélteti. 

Nagyfelületű, átfogó burkolat felújításra a tervezési szakaszon az elmúlt 30 évben nem volt módja a
városnak. A burkolat életkora és állapota alapján a felújítási munkák elvégzése nem halasztható. A
útburkolati jelek felújítását a város évenként programozottan elvégzi, KRESZ és tájékoztató táblák
műszaki állapota megfelelő.

Költség: 100 000 000 Ft
Megyei jogú városként városunk max. 50 M Ft-ra pályázhat.
Támogatási intenzitás: 50 % (adóerőképesség-alapján adott), ez alapján a szükséges önrész 50 Millió
Ft.

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/f/fc/fc0/fc072b1d6a45494ee2a2ff630bef9c4b2c393d84.pdf
mailto:foep@dunaujvaros.hu


A költségvetés fő elemei:

keret:
Költségkategória Megnevezés Összeg bruttó (Ft) 100 000 000

Beruházás Kivitelezés (tervezői költségszámítás alapján) 95 015 622 95,02%

Beruházás Műszaki dokumentáció 1 400 000 1,40%

Beruházás Műszaki ellenőr 1998980 2,00%

Dologi Közbeszerzés lebonyolítás feladatai 999700 1,00%

Dologi Projektmenedzsment 585320 0,59%

99 999 622 100,00%

Benyújtás, elbírálás, fő szempontok:
benyújtási határidő: 2021.03.12. 12 óra (több körös, elektronikus)
A Belugyminisztériumba érkezés határideje (MÁK):  2021.04.16.
Döntés I. kör: 2021.06.30.
Döntés II. kör: 2021.10.15

A bizottsági/közgyűlési véleményezést megelőzi a benyújtási időpont, tehát utólagos jóváhagyásra van
szükség. 
Előnyt  élveznek azok a pályázatok,  amelyek  a  tömegközlekedés által  igénybe vett  utak felújítására
irányulnak (ezen útszakasz ennek megfelel)

ELŐKÉSZÍTÉS
A pályázat előkészítésében és lebonyolításában Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi,
Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  és  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  érintett.  Az
előterjesztés születésekor a pályázat előkészítése még folyamatban van. A pályázat költségvetése és a
megvalósítási helyszín az árajánlatok beérkezése és több körös egyeztetést követően véglegesíthető.

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ
A  projekt  előkészítéséhez,  megvalósításához  kapcsolódó  tervezési  tevékenység  (műszaki
tervdokumentáció elkészítése) ellátására gazdasági szereplő kiválasztására volt szükség.

A projektfeladat költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezen oknál fogva Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelete
40.§-a  alapján  és  Dunaújváros  MJV  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések
lebonyolításáról  szóló  önkormányzati  szabályzat  szerinti  pályázati  eljárásban  lehet  kiválasztani  a
tevékenységet elvégző céget, mely érdekében megtörtént az ajánlatok bekérése 03.08-án.

Az  ajánlattételi  felhívásban  rögzített  határidőre  2  érvényes  ajánlat  érkezett –egy  vállalkozó
leterheltsége miatt nem adott ajánlatot- az alábbi ajánlati tartalommal.

Az érvényes ajánlatot tevők neve és címe:

1. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Szántósi Bence tervező EV

Székhely/Telephely 9024 Győr, Rét u. 13. 1/3.

Adószám: 68627777-1-28

E-mail: benceszantosi@icloud.com, 30/601-7503

Az ajánlat személyesen/postai úton/e-mailen került benyújtásra 2021. 03. 08. 21:40 perckor

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

1 800 000 Ft alanyi mentes 1 800 000 Ft

mailto:benceszantosi@icloud.com


Érvényesség: -
Az ajánlat érvényességi idejét, amennyiben ajánlattevő külön nem nyilatkozik a kötöttség időtartamáról,
úgy az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkiíró 60 nap kötöttségként értelmezi:
2021.03.08 + 60 nap: 2021.05.07.

2. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Szabolcs László tervező EV

Székhely/Telephely: 2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc utca 67.

Adószám: 69296396-1-27

E-mail: szabolcsek@gmail.com, 30/441-8078

Az ajánlat személyesen/postai úton/e-mailen került benyújtásra 2021. 03. 08. 16:54 perckor
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

1 400 000 Ft alanyi mentes 1 400 000 Ft
Érvényesség: 2021.03.08 + 60 nap: 2021.05.07.

A beérkezett ajánlatokat terjedelmi okokból nem csatoljuk az előterjesztéshez, azok megtekinthetőek a
Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet 101. sz.  - Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
-  irodájában.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló összesítőt az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 
Az összesítésnek megfelelően az ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot Szabolcs László E.V.
(2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc utca 67.) ajánlattevő adta bruttó 1 400 000  Ft ajánlati árral.

Fontos kiemelni, hogy a fenti kötelezettségvállalás abban az esetben is fennáll, amennyiben a pályázat
nem részesül támogatásban. Amennyiben a pályázatot támogatják, a majdani támogató okiratban foglalt
elszámolható  költség  erejéig  elszámolható,  tehát  maximum  50  %-át,  700 000  Ft-ot  el  lehet  majd
számolni. 

A projekt  valamennyi  felmerülő  költsége  a  pályázati  támogatás  költségvetésében  tervezésre
került, így azokra a támogatás max. 50 %-ban fedezetet biztosít. Előirányzat szinten a költségek
fedezete a 2021. évi költségvetés  5.b melléklet/ Működési tartalék/23.1 Általános tartalék  soron
rendelkezésre áll a 7.b. melléklet 22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai /
Belterületi utak-Dózsa Gy. út felújítás újonnan létrehozandó sorra történő átcsoportosítással.

Az előterjesztés tárgya a pályázaton való indulás jóváhagyása, az 50 % mértékű, 50 Millió Ft
önrész biztosítása és a tervezői feladatok ellátására irányuló szerződés jóváhagyása

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság véleményezi. 

Tisztelettel kérem a mellékelt határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezését.

Dunaújváros, 2021. március 10.
Tisztelettel:

Szabó Imre
         osztályvezető

Mellékletek: 
1. : határozati javaslat
2. : vállalkozási szerződés tervezete
3. : összegzés beérkezett ajánlatok elbírálásáról

mailto:szabolcsek@gmail.com


1. sz. melléklet
HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 2021. évi, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt,
Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázaton való indulásról, a pályázati

önrész biztosításáról, tervezői feladatok ellátására vállalkozó kiválasztásáról

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 jóváhagyja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC.  törvény  3.  A  helyi  önkormányzatok  kiegészítő  támogatásai  melléklet  3.  A  helyi
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása jogcím vonatkozásában az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására  meghirdetett  felhívásra  pályázatot  nyújtson  be, valamint  pozitív  elbírálás
esetén elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

A projekt  megvalósításának tervezett  helyszíne Dunaújváros  Dózsa György  út  Budai-Nagy
Antal út – Baracsi út közötti szakasza (hrsz: 773, 679, 772/12)

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a
projekt megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett pályázat megvalósításához 50
Millió Ft saját forrást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetése  5.b  melléklet/  Működési  tartalék/23.1  Általános  tartalék előirányzat  sora
terhére,  valamint  hozzájárul,  hogy  ezt  az  összeget   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri  Hivatalának  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztálya  átcsoportosítsa  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2021.  évi  költségvetése 7.b.  melléklet  22.  Pályázati  és
egyéb  támogatással  megvalósuló  projektek  kiadásai  /Belterületi  utak-Dózsa  Gy.  út  felújítás
újonnan létrehozandó sorra.

4.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Vállalkozási  szerződés  keretében
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  indított   tervezési  tevékenység
ellátását végző gazdasági szereplő kiválasztása a  Dunaújváros, Dózsa György út Budai-
Nagy Antal  út  –  Baracsi  út  közötti  szakaszának burkolatfelújítására  irányuló  pályázat
vonatkozásában  tárgyban  meghirdetett ajánlattételi  felhívásra  beérkezett  ajánlattételi
dokumentációk alapján nyertes ajánlattevőként a nettó 1 400 000 Ft + 0 Ft (alanyi mentes)
=bruttó 1 400 000 Ft  azaz bruttó egymillió-négyszázezer forint ajánlati árat kínáló  Szabolcs
László E.V. (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc utca 67., adószám: 69296396-1-27) ajánlattevőt
jelöli meg.

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazza a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály vezetőjét,  hogy a 4.  pontban megnevezett  ajánlattevővel  kötendő
megbízási  szerződést  terjessze  be  aláírásra  és  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről, valamint a határozat közléséről. 



6.) A határozat 4. pontjában megnevezett feladat ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalás
részét képezi a 3.) pontban leírt önrésznek azzal, hogy amennyiben a pályázatot támogatják,
annak maximum 50 %-a a pályázat terhére elszámolható lesz.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester
  - a kötelezettségvállalás teljesítésében történő 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
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért: a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2021. március 12. 12 óra
a projekt megvalósítására 2022. december 31.
a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2023. február 28 március 31., illetve
a műszaki megvalósítást követő 60 napon belül.
a szerződés megkötésére: 2021. március 26.
a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja
a határozat közlésére: 2021. április 1.

 Dunaújváros, 2021. március …

Dunaújváros, 2021. március …..
   Pintér Tamás
    polgármester
















	Felelős: - a határozat végrehajtásáért

