
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. március 02.

Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. városfejlesztő
 társaság részére történő feladat átadására

Előadó:         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 

Meghívott:      Sági Péter ügyvezető ig. – 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. I. em.
                      
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 02. 28. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 02. 28. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  865/2016.  (XII.15.)  határozatával  döntött  a  DV  N
Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  végelszámolásának  megszüntetéséről  és  a  társaság
működésének folytatásáról. A döntéssel a DV N Zrt. számára ismét lehetővé vált a városfejlesztéssel
összefüggő feladatok ellátása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám:
7179/2017

Ügyintéző neve: Botyánszki Tamás
Ügyintéző aláírása:

                                Botyánszki Tamás sk.
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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 felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:



Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
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Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2017.02.24.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
Javaslat

a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. városfejlesztő
társaság részére történő feladat átadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  KDOP  felhívások  városfejlesztési  társaságok  létrehozását  és  működtetését  segítő
iránymutatás  alapján  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  korábban  „A
Városháza  és  környezetének  funkcióbővítő  revitalizációja”  című KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-
0001 azonosító számú és a „Római városrész szociális célú városrehabilitációja” című, KDOP-
3.1.1/D2-13-k2-2013-0003  azonosító  számú  projekt  keretében,  szerződés  alapján  látta  el
városfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét.

Mivel  2015.  június  30-án  mindkét  projekt  sikeresen  lezárult,  így  a  DV  N  Zrt.-nek  a  fenti
projektekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat kell ellátnia:
- a fenntartás koordinációja;
-  adminisztratív,  információs  feladatok  ellátása  (kapcsolattartás  az  Irányító  Hatósággal,  az
Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatal osztályaival, a lakossággal, a vállalkozókkal és a
bankokkal).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 865/2016. (XII.15.) határozatával döntött a DV N
Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  végelszámolásának  megszüntetéséről  és
működésének folytatásáról, így a társaság számára lehetővé vált további, városfejlesztéssel
összefüggő feladatok ellátása is.

I.
A Kormány 2016. május 31. napján együttműködési megállapodást kötött Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatával  a  város  további  fejlődése  és  megújulása  érdekében.  Az
együttműködési megállapodással összefüggő feladatokat és azok végrehajtását az 1394/2016.
(VII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: korm. határozat) nevesíti.



A korm. határozat 3. és 4. pontjai kutatási és városfejlesztési feladatokat állapítanak meg az
elektromobilitás  hazai  elterjesztésével  kapcsolatban,  az  Önkormányzat  és  a  Dunaújvárosi
Egyetem bevonásával. A DV N Zrt. a 2015. évben sikeresen együttműködött a Dunaújvárosi
Egyetemmel  egy  olyan  projektben,  mely  során  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának
képviseletében referenciát szerzett kutatási-fejlesztési-innovációs pályázat megvalósításában.
A DV N Zrt. a Dunaújvárosi Egyetemmel együtt képes a korm. határozat 3. és 4. pontjaiban
foglalt,  az  elektromobilitással  összefüggő  feladatok  (projektelőkészítés,  közbeszerzés,
projektszintű megvalósítás, lebonyolítás, zárás) végrehajtására.

II.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a támogatott Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzat (DMJVÖ) között Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése tárgyban
2014.  június  3-án  támogatási  szerződés  jött  létre.  A  Magyarország  2017.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés II. ütemének 2017. évi forrását 500,0
millió forint keretösszegben határozta meg, a meglévő stadion MLSZ előírásoknak megfelelő
kialakítása érdekében, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinációjával.

A DV N Zrt.  alkalmas  az  támogatott  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
képviseletében  a  stadionfejlesztés  II.  ütemének  előkészítéséhez  és  a  megvalósítás
megalapozásához  szükséges  adminisztratív  feladatok  ellátásra  (például  költségvetések
kidolgozása, egyeztetések, felek közötti írásos-tárgyalásos kommunikáció megvalósítása).
 A tevékenység ellátásához szükséges fedezetet a 2016. évi XC. Törvény által megállapított
forrás biztosítja.

III.
A DV N Zrt. alkalmas Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében a
Dunaújvárosi  Kézilabda  Csarnok  fejlesztésével  összefüggő  előkészítési,  bonyolítási  és
projektmenedzsmenti feladatok ellátására is.

A  fenti  pontokban  felsorolt  feladatok  végrehajtására  javasolt  a  100%-os  önkormányzati
tulajdonú  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.-t  kijelölni.  A  költségeket
Dunaújváros  MJV Önkormányzata  a  megvalósuló  pályázatok  kapcsán  tudja  elszámolni,  a
mindenkori hatályos előírások és szabályozások figyelembe vételével.

Jelen  előterjesztés  a  feladatok  átadásáról  szóló  határozati  javaslatot  tartalmazza,  a
kapcsolódó jogi és pénzügyi javaslatokat a Vagyonkezelési Osztály által készített előterjesztés
tartalmazza.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági  és területfejlesztési  bizottság az előterjesztést  2017.  február 28–án tárgyalja,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  az  előterjesztést  2017.  február  28–án  tárgyalja,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017. (III. 02.) határozata
a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. városfejlesztő

 társaság részére történő feladat átadására

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megbízza  a  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t

a)  a  Magyarország  Kormánya  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
közötti  együttműködési  megállapodás végrehajtásával  összefüggő feladatokról  szóló
1394/2016.(VII.21.)  Korm.  határozat  3.  és  4.  pontjaiban  meghatározott,  az
elektromobilitással összefüggő feladatok végrehajtásával,

b)  a  Dunaújváros  labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztésének  II.  ütemének
előkészítésével  és  a  megvalósítás  megalapozásához  szükséges  adminisztratív
feladatok ellátásával, és

c)  a  Dunaújvárosi  Kézilabda  Csarnok  fejlesztésével  összefüggő  előkészítési,
bonyolítási és projektmenedzsmenti feladatok ellátásával.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
felhatalmazza  továbbá,  hogy  az  1.  pontban  megjelölt  feladatok  előkészítésével  és
végrehajtásával összefüggő 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: a határozat közlésére: 2017. március 14.

Dunaújváros, 2017. március 02.

Hingyi László s. k.        Tóth Kálmán s. k.
A Gazdasági és területfejlesztési Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke            Bizottság elnöke
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