
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.08.26.

Javaslat 
a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt

kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

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

El  őkészítő:   Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.08.25. rk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.08.25. rk.
Az előterjesztés rövid tartalma: 
Az előterjesztés a  TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című
projekt  kivitelezési feladatainak  ellátásáról  szóló  in-house  feladatellátási  szerződés
elfogadására és megkötésére irányul.

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

Iktatószám: 23247-6/2021

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: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt

kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros jelentős része a talaj geotechnikai tulajdonságainak köszönhetően (lösz és lösz
eredetű  talajok)  kedvezőtlen  tulajdonságú  területen  helyezkedik  el,  így  a  felszíni  vizek
összegyűjtése és megfelelő  elvezetése a befogadóig  különleges jelentőséggel  bír.  A löszös
területen  a  felszínről  a  talajba  szivárgó  vizek  a  talaj  különleges  tulajdonságai  miatt
koncentrálódhatnak, ezzel különböző méretű lyukakat (löszkutakat) kialakítva a talajtestben.
A Táborállás  partszakasz jelentős  részén nincs megoldva a felszíni  vizek összegyűjtése és
elvezetése.  A  helyzet  rendezésének  érdekében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001  Táborállás  csapadékvíz  elvezetése  címmel
közműfejlesztési  projektet  kíván  megvalósítani,  melyre  az  Európai  Regionális  Fejlesztési
Alapból  és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  finanszírozott  vissza  nem  térítendő
támogatást  nyert  el.  A tervezett  fejlesztés keretében a Táborállás  városrészben -  összesen
közel 2 km hosszúságban - felszíni csapadékvíz elvezető létesítmények kiépítésére kerül sor.

A  fenti  kivitelezési  feladatok  ellátására a  DUNANETT Nonprofit  Kft-t  javasoljuk  kijelölni,  az
alábbiak alapján:

A projektek pénzügyi lebonyolításához a pénzügyi elszámolási útmutató 5.2 pontja alapján in-
house  beszerzés  esetén  a  Kedvezményezettnek  a  nem  független  árajánlat  mellett,  három
egymástól  és  a  Kedvezményezettől  független  ajánlattevőtől  származó  árajánlattal  is
rendelkeznie  kell.  Ennek  érdekében az  önkormányzati  tulajdonban  lévő gazdasági  szereplő
által  kínált  ajánlati  árat  össze  kell  vetni  legalább  három,  az  önkormányzattól  és  egymástól
független gazdasági szereplő által kínált ajánlati árral. 
A  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  9.§  (1)  bekezdés  h)  pontjában
szabályozottak alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha:

h)”  az 5.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  ajánlatkérő  szervezet  olyan jogi  személlyel
kötött  szerződésére,  amely  felett  az  ajánlatkérő  a  saját  szervezeti  egységei  felettihez
hasonló  kontrollt  gyakorol,  döntő  befolyással  rendelkeznek  annak  stratégiai  céljai
meghatározásában  és  működésével  kapcsolatos  jelentős  döntéseinek  meghozatalában,
valamint  amelyben  közvetlen  magántőke-részesedés  nincsen,  és  amely  éves  nettó
árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e
pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből
származik.”

A pályázati  feltételek értelmében a Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  árajánlatokat  kért  be a fent
nevezet  feladatok ellátásával  járó  költségek  piaci  árának  alátámasztására.  Az  eljárás
eredménye  igazolja,  hogy  a  DUNANETT  Nonprofit  Kft.  kedvezőbb  áron  látja  el  az  érintett
feladatot a piaci gazdasági szereplőknél.   A  DUNANETT Nonprofit  Kft. által megadott bruttó
ajánlati ár mindösszesen 241.300.000,- Ft.

A  felmerülő  költségek  a  pályázati  támogatás  költségvetésében  tervezettek,  a  pályázati
támogatás összege az elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll.



A kiadás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében
a 12. melléklet 22.2.5 / TOP-6.3.3 Táborállás beruházás építés soron biztosított.

Bizottsági vélemények:

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és Városüzemeltetési  Bizottság és az Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi
Bizottság az előterjesztést 2021. augusztus 25-i 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.

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Vállalkozási szerződés  tervezete



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
………/2021. (VIII.26.). számú határozata

a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt
kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Táborállás  csapadékvíz  elvezetése”
című  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projekt kivitelezési feladatainak  ellátására
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a Dunanett  Nonprofit  Kft-vel
vállalkozási szerződést kössön, mely összesen bruttó 241.300.000,-Ft vállalkozási díjat
rögzít. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul  ahhoz, hogy
jelen határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási díjra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2021
(II.18.)  rendelet  12.  melléklet  22.2.5  /  TOP-6.3.3  Táborállás  beruházás  építés  sor
előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  Dunanett  Nonprofit  Kft-vel  történő
vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért: 

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 
- a határozat közlésére: 

2021. augusztus 31.
- a szerződés aláírására: 

2021. szeptember 10.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Tóth Kálmán sk. Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke Bizottság elnöke












	HATÁROZATI JAVASLAT

