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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
R 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 14-eirendes, nyíltülésére

Hiv. szám: DV/12211/2021. Tárgy: Javaslat a TOP_Plusz-1. 2. 1-21 pályázat benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Terv Plusz keretébenjelent meg a TOP_Plusz-1. 2. 1-21. számú felhívás. A felhívás
önállóan támogatható tevékenységei között szerepel a belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése.
Dunavarsány Város Onkormányzata a 2019. évben valósi'totta meg a Dunavarsány, Petőfi
Szabadidőpark elso ütemét a 1 967 hrsz-ú ingatlanon. A II. ütem megvalósítására támogatási kérelmet
kíván benyújtani a TOP_Plusz-1.2. 1-21. számú felhívás belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
programban.

A pályázat benyújtásához szükséges kiviteli tervek rendelkezésre állnak, melyek a pályázat
támogatottsága esetében a támogatási szerződésben elöírtak szerint módosításra keriilhetnek.

A pályázat előkészitéséhez pályázatíró bevonása szükséges, továbbá a támogatási felhívás
kötelező része az akadálymentesítési tervfejezet benyújtása, melyhez ún. REHAB szakmémök
bevonása szükséges.

A pályázat feltöltésének határideje 2022. január 13. A pályázat előkészítéséhez szükséges
pályázatíró, illetve az ún. REHAB szakmémök kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása
folyamatban van.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati 'avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) palyazati támogatási kérelmet nyújt be a TOP PIusz-1. 2. 1-21. azonosítószámú pályázat

"B" főtevékenységére "Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése" tárgyában. A
beruházás helyszíne Dunavarsány, Petőfi Park (Dunavarsány, 2084/32 hrsz);

b) felliatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázat támogatási kérelemének
benyújtására, a pályázat kapcsán szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány, Petőfi Szabadidőpark (Dnnavarsány, 2084/32 hrsz) fejlesztésére, a

TOP_Pluszl. 2. 1-21. számú támogatási rendszer belterületi zöldinfrastruktúra
programban történő benyújtásához, a pályázat előkészítésre pályázatírót bíz meg
maximum bruttó 4.200.000 forint összegben a 2022. évi költségvetés terhére;

b) a Dunavarsány, Petőfi Szabadidőpark (Dunavarsány, 2084/32 hrsz) fejlesztésére a
TOP Pluszl. 2. 1-21. számú támogatási rendszer belterületi zöldinfrastruktúra
programban történő benyújtásához szükséges akadálymentesítési tervfejezet
elkészítéséhez ún. REHAB szakmérnököt biz meg maximum bruttó 500.000 forint
összegben a 2021. évi költségvetés terhére annak átcsoportosftásával;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) és b) pontok szerinti megbízási szerződések
aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezeto

Dunavarsány, 2021. december 6.
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Az előterjesztés törvényes: ^^ ^ __j^

dr. Szilágyi Akos
jegyzö


