
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem
támogatásra irányuló döntések meghozataláról

Előadó:         Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
                      Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
                      Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
                      Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző
Meghívott:      Dr. Vántus Judit, vagyonkezelési osztály vezetője
                      

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016. 11. 15. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2016. 11. 15. rk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016. 11. 15. rk.
Pénzügyi Bizottság 2016. 11. 15. rk.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2016. 11. 15. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 400
MFt-os keretösszegű támogatásra irányuló döntések meghozatala, a polgármester felhatalmazása a
fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára és a szükséges dokumentumok aláírására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Hévízi Andrea
E-mail címe: foep@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-182
Iktatószám: 28096-14/2016

Előkészítő aláírása:       Hévízi Andrea s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:   Szabó Imre s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 11. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 11.
Törvényességi észrevétel: ------
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK: Az előterjesztés 2.sz. melléklete, a közgyűlési határozat melléklete,
azaz a támogatási szerződés tervezete helyben kiosztásra kerül a bizottságok és a közgyűlés
elé!

mailto:foep@pmh.dunanet.hu


Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem támogatásra
irányuló döntések meghozataláról

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmények ( I. ütem):
A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésének I.  üteme (a 2014-es évre
összesen  megállapított  600  Millió  Ft)   nagyrészt  megvalósult.  A  fejlesztés
keretösszegéből megmaradt bruttó 55.915.925 Ft idén elköltésre kerülhet. Ez az összeg
az  időközben  felmerült  gázhálózat-fejlesztés  költségeit  (  bruttó  2.251.817,-Ft)  és  a
tervezés 2. díját tartalmazza ( bruttó 52.709.380,- Ft, mely már a fejlesztés II. ütemét
készíti elő). Közbeszerzési kiírásra kerülhet sor a fejlesztés II. ütemének tervezésére.
DMJV  Közgyűlése  548/2016.(IX.22.)  határozatával  döntött  az  I.  ütem  támogatási
szerződés  4.  számú  módosításáról,  mely  a  felhasználási  véghatáridő  ismételt
meghosszabbításról  szól.  Ezen kérelmünk az Emberi  Erőforrások Minisztériuma felé
beadásra került, folyamatban van a szerződésmódosítás.

A II. ütemre szóló támogatási szerződés előkészítése:
A  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény  fejlesztésére  az  egyes  állami  és
önkormányzati  sportkultúra-fejlesztési  beruházások  forrásszükségleteinek
biztosításával  kapcsolatos  további  intézkedésekről  szóló  2041/2015.
kormányhatározat a  fejlesztés  2016.  évi  forrását  400  millió  forint  keretösszegben
határozta meg. Valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 500 millió forint keretösszegben
határozta meg (továbbiakban: II. ütem). 
A fejlesztés II. ütemére tehát mindösszesen bruttó 900 millió forint költségvetési
forrás áll rendelkezésre. 
Megkerestük  a Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium Sportcélú  Beruházások Főosztályát
azzal, hogy a 2041/2015. kormányhatározatban szereplő a fejlesztés 2016. évi forrását
400  millió  forint  keretösszeget  a  2017.  évben,  és  a  2017.  évi  500  millió  forint
keretösszegű  forrást  pedig  a  2017-2018.  években  szeretnénk  felhasználni  (  előző
előterjesztésben). Ezek alapján vártuk a Támogatási Szerződés tervezetét.
Ennek előzményeként a 900 millió Ft-os keretösszegnek megfelelően ki kellett dolgozni
egy olyan tervezési programot, mely megfelel az MLSZ előírásainak. Az MLSZ többféle
kategóriát  különít  el,  azon belül  a  dunaújvárosi  stadion létesítményének vagy a „B”
kategóriájú feltételnek, vagy a „C” kategória előírásainak kell/kellene megfelelnie. A „C”
kategória minimum előírásai a bruttó 900 millió Ft-ból valószínűleg valósíthatóak, de a
„B”  kategória  előírásait  előzetes  kalkulációk  szerint  nem  lehet  ebből  az  összegből
teljesíteni. Ennek megfelelően készült el a tervezési program, melyet a 2016. október
20-ai  közgyűlés  elfogadott  a  627/2016.(X.20.)  határozatával  (  előterjesztés  1.  sz.
melléklete). A terveztetési program egyeztetési anyagát megküldtük a BMSK Zrt.-nek,
hogy egyeztesse le az MLSZ-el. Ezen tervezési program képezi az alapját a fejlesztés
II. ütemére szóló támogatási szerződésének is, valamint a tervező kiválasztására is. 
Mivel a 900 MFt-os támogatási összeg két részben oszlik meg időben is ( a 400 MFt a
2016. évre, az 500 MFt a 2017. évre). Jelenleg a 400 MFt áll rendelkezésre ( fejlesztés
II.  ütem 1./2 rész), erre az összegre kell  megkötni a Támogatási Szerződést. Ennek
ebben  az  évben  megkötésre  kell  kerülnie  (  hogy  ne  kelljen  átcsoportosítani  a
költségvetésben  ezt  az  összeget),  és  a  2017.  évben  pedig  amikor  a  2017.  évi
költségvetés szerint az 500 MFt ( fejlesztés II. ütem 2./2 része) is rendelkezésre áll, egy
szerződés módosítással már a 900 MFt-ra módosulna a szerződés.
A  Támogatási  Szerződés  tervezetét  2016.  november  09-én  az  NFM  megküldte
önkormányzatunknak,  de  tájékoztattak  arról,  hogy  az  NFM  jogi-és  költségvetési
főosztálya  észrevételeinek  megfelelően  tartalmi  változás  várható.  Kértük,  hogy
november  14-éig  (  hétfőig)  küldjék  meg  részünkre  a  végleges  tervezetet,  hogy  a



bizottsági ülések és a közgyűlés tárgyalni tudja. Ezért a bizottságok és a T. Közgyűlés a
szerződés tervezetet helyben kiosztva kapja meg. Ezen támogatási szerződés tervezet
véleményezéséről  szól  jelen  előterjesztés.  Szükséges  továbbá  a  polgármester
felhatalmazása a szerződés(ek) aláírására és a további döntések meghozatalára.
Felhívom  a  T.  Közgyűlés  figyelmét,  hogy  a  szerződés  szerint  a  labdarúgó
sportlétesítmény fenntartását 15 évig biztosítani kell.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  az  előterjesztést 2016. november  15-ei
ülésén tárgyalja és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést 2016. november 15-ei
ülésén tárgyalja és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  az  előterjesztést  az  előterjesztést  2016.
november 15-ei ülésén tárgyalja és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az előterjesztést  2016.
november 15-ei ülésén tárgyalja és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
A Pénzügyi  Bizottság az előterjesztést  az előterjesztést  2016. november 15-ei ülésén
tárgyalja és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei: 
1.sz. Melléklet: 627/2016.(X.20.) KH 
2.sz. Melléklet: Támogatási Szerződés tervezete, Helyben kiosztásra kerül a 
bizottságok és a közgyűlés elé!!!



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2016. (XI.17.) határozata

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem
támogatására irányuló döntések meghozataláról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadta  627/2016.(X.20.)
határozatával azt a célt, hogy a „Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére
az  egyes  állami  és  önkormányzati  sportkultúra-fejlesztési  beruházások
forrásszükségleteinek  biztosításával  kapcsolatos  további  intézkedésekről  szóló
2041/2015.  kormányhatározat”-ban  megnevezett  400  millió  forint  keretösszegű
támogatásban,  valamint  a  „Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
2016. évi XC. törvény”-ben meghatározott 500 millió forint forrásban ( továbbiakban:
fejlesztés II. ütem) meghatározott fejlesztésére irányul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja jelen határozatával azt a célt,
hogy  a  „Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény  fejlesztésére  az  egyes  állami  és
önkormányzati  sportkultúra-fejlesztési  beruházások  forrásszükségleteinek
biztosításával  kapcsolatos  további  intézkedésekről  szóló  2041/2015.
kormányhatározat”-ban  megnevezett  400  millió  forint  keretösszegű  támogatásban
részesüljön a 2016. évben ( továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 része).
 
3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  mellékletében szereplő
támogatási szerződés tervezetet elfogadja, az abban foglaltakkal egyet ért.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert  a  3.
pontban  elfogadott  támogatási  szerződés  aláírására  és  ahhoz  szükséges  döntések
meghozatalára.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra,
hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
vagyonkezelési osztály vezetője
városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    2016. december 31.

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 627/2016.(X.20.) határozat 9. pontját
úgy módosítja, hogy a 627/2016.(X.20.) határozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel a
„Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény  fejlesztésére  az  egyes  állami  és
önkormányzati  sportkultúra-fejlesztési  beruházások  forrásszükségleteinek
biztosításával  kapcsolatos  további  intézkedésekről  szóló  2040/2015.
kormányhatározat”-ban megnevezett bruttó 400 MFt keretösszegű támogatást és annak



felhasználására bruttó 400 MFt stadionfejlesztési kiadások elnevezésű előirányzati sort
a  7.  a  mellékletben  a  2016.  évi  költségvetésről  szóló  önkormányzati  rendelet
módosítása során, továbbá a „ Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi  XC. törvény”-ben megtározott  bruttó 500 MFt keretösszegű támogatást és
annak  felhasználását  a  2017.  évi  költségvetésről  szóló  önkormányzati  rendelet
előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2016.  évi  költségvetés  módosításának időpontja,  illetve  a  2017.  évi
költségvetés összeállításának időpontja.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke

 Izsák Máté s.k. 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport

Bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke

 
Pintér Attila s.k.

 a Pénzügyi Bizottság elnöke
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