Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. június 30.
Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt
összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására irányuló szerződés megkötésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző
Horváth Anita ügyvezető - Vasmű u.41. Irodaház Kft.

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

2020.06.30
2020.06.30

A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt összehangolhatóságának
vizsgálatának ellátására vonatkozó szerződés véleményezésére, aláírására irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:

Iktatószám: 2027-14/2020

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve: Sipos Réka
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka

Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea
Leadás dátuma: 2020.06.24.
Ellenőrzés dátuma: 2020.06.24.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salaommé P. Mónika/Benkovics Kornélia
Leadás dátuma: 2020.06.24.
Ellenőrzés dátuma: 2020.06.24.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.06.25.
Ellenőrzés dátuma: 2020.06.25.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
egyszerű/minősített
A tárgyalás módja:
Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt összehangolhatóságának
vizsgálatának ellátására irányuló szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2020 (I.23.) határozatával elfogadott Integrált
Területi Programjában (továbbiakban: ITP) megfogalmazottak alapján Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(továbbiakban: TOP) prioritásaként a TOP-6.4.1-16 „Fenntartható városi közlededésfejlesztés”
címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent nevezett pályázati felhívásra
benyújtott támogatási kérelme kedvező támogatásban részesült. A TOP-6.4.1-16-DU1-201800002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt
kapcsolódik
a
TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001
„Nyugati
gazdasági
terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt keretében megvalósuló Budai Nagy Antal út
felújításához, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló intermodális
személyforgalmi csomópont (továbbiakban: IMCS) kialakításához. A projekt tervezési és
kivitelezési feladatai vonatkozásában biztosítani szükséges a fent nevezett projektekhez
történő összehangolását, mely tervezői feladat vonatkozásában a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
a közfeladat ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatának nevében eljárva árajánlatokat kért be a feladat ellátásával járó
költségek piaci árának alátámasztására. Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot a SZABOLCS Mérnökiroda Kft. (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc u. 67.) nyújtotta be
nettó 14.900.000,- Ft ajánlati áron.
A felmerülő költségek a projekt költségvetésében az „Előzetes tanulmányok, engedélyezési
dokumentumok költségei” soron tervezettek, így azokra nettó 14.900.000,-Ft+ÁFA, bruttó
18.923.000,-Ft összeg erejéig a pályázati támogatás fedezetet biztosít.
A szerződés nettó 14.900.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 18.923.000,-Ft megbízási díjának
fedezete a 2020. évi költségvetés 5. melléklet 23.4 TOP Programok /dologi kiadások / TOP6.4.1-16-2 projekt dologi kiadásai soron rendelkezésre áll, a projekt keretében-terhére
elszámolható.
A fentiekre való tekintettel az IMCS és TOP projektek összehangolhatóságának vizsgálatának
ellátására vonatkozó – határozati javaslat mellékletét képező - vállalkozási szerződést a
SZABOLCS Mérnökiroda Kft-vel javasoljuk megkötni.
Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság az előterjesztést a 2020. június 30-ai rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalja. A
bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

MELLÉKLETEK: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (VI.30.) határozata
a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése
Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt összehangolhatóságának
vizsgálatának ellátására irányuló szerződés megkötéséről
1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés

mellékletét

képező,

TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002

„Kandó

Kálmán

tér

közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt
összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására vonatkozó SZABOLCS Mérnökiroda Kft-vel
kötendő vállalkozási szerződés aláírására nettó 14.900.000,-Ft+ÁFA, bruttó 18.923.000,-Ft
összegben.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. július 17.

2.) A határozat 1.) pontjában megnevezett vállalkozási szerződés nettó 14.900.000,-Ft+ÁFA,
bruttó 18.923.000,-Ft összegű díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP Programok /dologi
kiadások / TOP-6.4.1-16-2 projekt dologi kiadásai soron .
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a

határozat 1.) pontjában megnevezett vállalkozási szerződés forrásának biztosítását a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének következő
módosításakor vegye figyelembe.
Felelős:
- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
-a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása
Dunaújváros, 2020. június 30.
Tóth Kálmán s.k.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnöke

