Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.11.15.
Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése című
pályázattal kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása

Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság

2018.11.13.
2018.11.13.
2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés,
kerékpárút hálózat fejlesztése” elnevezésű pályázata befogadásra került, mely keretein belül lehetőség van
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás kötésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:
Iktatószám: 26321-4/2018.
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Rauth Tekla
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-192
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: 2018.11.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma: 2018.11.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma: 2018.11.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése című
pályázattal kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) 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 közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat
fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel, mely befogadásra került.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodásra vonatkozóan a pályázati felhívás kétféle megállapodási
szerződésmintát javasol, az első konzorciumi megállapodás a támogatási kérelem benyújtására vonatkozik,
ezt a megállapodást a támogatási kérelem igénybe vételéhez csatolni szükséges. A második konzorciumi
megállapodás pedig a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítására. Ezen
megállapodásokat az önkormányzat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kívánja megkötni.
Jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a támogatási kérelemhez csatolandó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás tervezetét.

Az előterjesztés tárgya a kapcsolódó projekthez szükséges Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás aláírására irányul.
Bizottsági vélemények:
Jelen előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
illetve a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.11.13.-i rendkívüli ülésén
tárgyalta és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek:
1.sz. Melléklet: Konzorciumi Együttműködési Megállapodás

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (XI.15.) határozata
a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése című
pályázattal kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Kft.-vel a támogatási kérelem
benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban
megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és tartalmi követelményeknek
megfelelő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást, valamint a támogatási kérelem benyújtásához,
illetve a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelős: -a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
-a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
-a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: folyamatos
Dunaújváros, 2018. november 15.

Hingyi László
a gazdasági és
területfejlesztési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán
Cserni Béla
az ügyrendi, igazgatási és jogi
a városüzemeltetési,
bizottság elnöke
környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke

