Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.03.26.

Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt kapcsán
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által fel nem használt támogatási összegről
történő lemondás jóváhagyására
Előadó:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
-

Meghívott:

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

2020.03.26.
2020.03.26.
2020.03.26.

A napirendi pont rövid tartalma: a Magyar Államkincstár a helyszíni záróellenőrzés során tett
megállapításai alapján a fenti project kapcsán a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. konzorciumi partnernek
Felügyelő Bizottsági határozatba kell foglalnia a projektben általuk fel nem használt 49.129.- Ft
támogatási összegről történő lemondást és a kapcsolódó kötelezettségeket. Az előterjesztés tárgya
az önkormányzat fő kedvezményezetti, illetve tulajdonosi jóváhagyása.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Borka Ildikó
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k.

Iktatószám: 3661 - 15 /2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

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: Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2020.03.24.
Ellenőrzés dátuma: 2020.03.24.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020.03.24.
Törvényességi észrevétel: Amennyiben van: -

dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2020.03.24.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt kapcsán
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által fel nem használt támogatási összegről
történő lemondás jóváhagyására
Tisztelt Közgyűlés!
A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság vezetője a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül
meghirdetett TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése” című pályázati felhívás keretében Dunaújvárosnak 295 M Ft-támogatást ítéltek meg a
TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt megvalósítására.
A Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma 2016.10.05.
A projekt megvalósítására az önkormányzat konzorciumot alakított a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.
A műszaki átadás-átvétel 2017.08.31-én megtörtént, a két éves garanciális bejárásra 2019 őszén sor
került, a garanciális javítások is megtörténtek, jelenleg a projektzárási feladatok zajlanak.
A Magyar Államkincstár a helyszíni záróellenőrzés (2020.03.03-04) során tett megállapításai alapján
a fenti projekt kapcsán a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. konzorciumi partnernek Felügyelő Bizottsági határozatba kell foglalnia a projektben általuk fel nem használt 49.129.- Ft támogatási összegről történő
lemondást és a kapcsolódó kötelezettségeket, nem elegendő lenyilatkozni.
Az előterjesztés tárgya az önkormányzat fő kedvezményezetti, illetve tulajdonosi jóváhagyása. A
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Felügyelő Bizottsága 2020.03.11-ei üléséről szóló jegyzőkönyv az előterjesztés 1. mellékletét képezi.
A kapcsolódó 6/2020. sz. határozat jóváhagyása szükséges:
„A Felügyelő Bizottság tagjai nyílt szavazással egyhangú szavazattal úgy határoztak, hogy a Makk
Marci Bölcsőde megújul TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretén belül fel
nem használt 49,129,- Ft összegről való lemondást javasolja az Alapító részére”
A döntésnek költségvonzata nincsen az önkormányzatot érintően, a lemondás a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. a saját konzorciumi partnerként rendelkezésére álló projektköltségvetéséből teszi meg.
Bizottsági vélemények: Az előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, a
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság és a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság rendkívüli
üléseken tárgyalja. A bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2020. (III.26.) határozata
a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt kapcsán
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által fel nem használt támogatási összegről
történő lemondás jóváhagyásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a TOP-6.2.1-15-DU1-201600001 Makk Marci megújul projekt kapcsán a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. konzorciumi tag

költségvetésből fel nem használt 49,129,- Ft támogatási összegről lemond és a visszautalás
kapcsán felmerülő feladatokat a vonatkozó jogszabályok szerint elvégzi.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
Felügyelő Bizottságának 6/2020. sz. határozatát a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv
szerint.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Dunaújváros, 2020. március 26.
Tóth Kálmán s.k.
pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság
elnöke

dr. Székely Károly s.k.
szociális, egészségügyi és
lakhatási bizottság elnöke

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

