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A napirendi pont rövid tartalma: Az IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai
Parkok Egyesület a Tudományos és Technológiai Park című pályázat elkészítését 9.500.000,-Ft
+ ÁFA összegért és sikeres minősítést követően 2.565.000,-Ft sikerdíjért vállalja. Ajánlatukat az
Innopark Nonprofit Kft. juttatta el önkormányzatunkhoz. Az előterjesztés a kérelem elbírálására
irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: dr. Schleicher Judit
Ügyintéző aláírása: dr. Schleicher Judit s.k.

Iktatószám: 42989-3/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Osztályvezető aláírása:dr. Vántus Judit s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
Közbeszerzési ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési ellenőrzést végző személy: Salamonné Pintér Mónika h. Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2020. 10. 08.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 10. 08.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020. 10. 09.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 10. 09.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
egyszerű/minősített
A tárgyalás módja:
Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzés: Láttam Benkovics Kornélia s.k. 2020.10.08.

Javaslat
az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése
érdekében pályázat elkészíttetésére
Tisztelt Közgyűlés!
Az Innopark Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatához, melyben kérte, hogy a „Tudományos-Technológiai Park” cím
elnyeréséhez szükséges pályázatot az önkormányzat az IPE- Ipari-, Tudományos-,
Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesületével, (szervezet nyilvántartási száma 0102-0006522; székhelye 1062 Budapest, Aradi utca 59. mfszt./2.) (továbbiakban IPE),
vállalkozási szerződés megkötésével készíttesse el. A pályázati anyag elkészítésének
vállalási ára 9,5 millió forint + ÁFA.
Az Innopark Nonprofit Kft. „Tudományos- Technológiai Park”-ká minősítésének
jelentősége az, hogy a cím elnyerését követően az Innopark Kft. a 2021-2027. közösségi
költségvetési ciklusban a tervezett ipari parki fejlesztéseket célzó pályázati forrásokhoz
hozzájuthat. Jelenleg az Innopark Kft. minősítés híján nem jogosult a pályázatokon részt
venni.
A minősítéshez pályázatának munkaszakaszai az alábbi tevékenységeket jelentik:
előzetes felmérés, TTP fejlesztési terv kidolgozása, jogosultságok igazolása, területhez
kapcsolódó dokumentáció összeállítása, vállalati és felsőoktatási K+F+I együttműködés,
„TTP cím” megvalósíthatósági tanulmány, TTP címpályázati dokumentáció elkészítése.
A kérelem az alábbi finanszírozási ütemtervet tartalmazza a 9,5 millió forint + 2.565.000,Ft ÁFA vállalási árra vonatkozóan:
-bruttó 2,5 millió forint (nettó 1.968.504,-Ft+531.000,-Ft ÁFA) biztosítása előlegként az
önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartalékának terhére
-bruttó 7 millió forint (nettó 5.511.811+1.488.189,-Ft ÁFA) vállakozási díj kifizetése a
teljesítéskor (várhatóan 2021. I. negyedévének végén), de legkésőbb az Innopark Nkft.
tartozása visszafizetését követően
-bruttó 2 millió 565ezer forint (nettó 2.019.685,-Ft+545.315,-Ft ÁFA) „sikerdíj” kifizetése
a sikeres minősítést követően.
Az Innopark Nkft. a korábbi ügyvezetés által felvett 7,5 millió forint tagi kölcsönt tervei
szerint a tartozás visszafizetésére kapott határidőig teljesíti Dunaújváros MJV
Önkormányzata felé. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
A tartozás visszafizetésének határideje Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése
163/2020.(III.6.) határozata alapján 2021. március 31.
A határozati javaslat 1. mellékletét képező vállalkozási szerződés a címpályázat
elkészítésére vonatkozik.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi,
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalták
meg, ezért a bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban
ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (X.15.) határozata
az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése
érdekében pályázat elkészíttetéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft.
Tudományos és Technológiai Park cím elnyeréséhez szükséges pályázat elkészítését
9,5 millió Ft+2.656.000,-Ft ÁFA, összesen bruttó 12.065.000,-Ft vállalkozó díjért
megrendeli az IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok
Egyesületétől (szervezet nyilvántartási száma 01-02-0006522; székhelye 1062
Budapest, Aradi utca 59. mfszt./2), mely vállalkozói díjat az alábbi részletekben teljesít:
- bruttó 2,5 millió forintot (nettó 1.968.504,-Ft+531.496,-Ft ÁFA) előlegként biztosít
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése általános
tartalékának terhére, a kifizetés határideje a vállalkozási szerződés aláírását követő 15
napon belül;
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése tervezése a
fennmaradó bruttó 9 millió 565 ezer forint (nettó 7.531.496,-Ft+2.033.504,-Ft ÁFA)
figyelembe vételével történik, az összegből bruttó 7 millió forint (nettó 5.511.811,-Ft+
1.488.189,-Ft ÁFA) kifizetésének határideje az előkészített Pályázati Dokumentáció
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadását, valamint az
erről szóló Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője által aláírt teljesítésigazolás benyújtását
követően; bruttó 2 millió 565 ezer forint (nettó 2.019.685,-Ft+545.315,-Ft ÁFA) kifizetése a
címpályázatot elbíráló Ipari Park Tanács pozitív döntését és a minősítés befejezéséről
szóló dokumentáció Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához történő
érkezését követően történik, miután az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője a
teljesítésigazolást aláírta.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban meghatározottaknak megfelelő, a jelen határozat mellékletét
képező vállalkozási szerződés aláírására és a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; az Innopark Nkft. ügyvezetője; az IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület képviselője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől
számított 8 napon belül
- a szerződés aláírására: 2020. november 30.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1.
pontban meghatározott bruttó 2,5 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázezer forint (nettó
1.968.504,-Ft+531.496,-Ft ÁFA) összegű előleget a 2020. évi önkormányzati költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és vagyonkezelési
osztály vezetője
Határidő: - 2020. november 30.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás bruttó 2,5 millió forint (nettó 1.968.504,Ft+531.496,-Ft ÁFA) összegű előlegét a 2020. évi költségvetési rendelet következő
módosítása során vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításában: a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: a költségvetési és
pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a 2021. évi költségvetési rendelet tervezésekor az 1. pontban jelölt bruttó 7 millió forint
(nettó 5.511.811,-Ft+1.488.189,-FT ÁFA) és bruttó 2 millió 565 ezer forint (nettó
2.019.685,-Ft+545.315,-Ft ÁFA), mindösszesen bruttó 9 millió 565 ezer forint (nettó
7.531.496,-Ft+2.033.504,-Ft ÁFA) összegű kötelezettségvállalást vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés tervezéséért: a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért: a költségvetési és
pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet tervezése során
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az
Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője azon nyilatkozatát, hogy a korábbi ügyvezetés által
felvett 7,5 millió forint tagi kölcsönt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 163/2020.(III.6.) határozata alapján a tartozás visszafizetésére kapott
határidőig 2021. március 31. napjáig teljesíti, továbbá az 1. pontban leírt cím és pályázati
források elnyerése esetén 2022-től nem tart igényt Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatától költségvetési forrásra, tevékenyégét ezen forrás nélkül ellátja.
Dunaújváros, 2020. október 15.
Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
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elnöke
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elnöke

