
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 27.

Javaslat  Dunaferr  SE Röplabda szakosztálya általi  (Dózsa György Általános Iskola)
fejlesztés  végrehajtásával  kapcsolatos  tulajdonosi  hozzájárulási  iránti  kérelem
elbírálására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Punk György, Euro-Sales Kft.
Véleményez  ő bizottságok:
oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság 2017. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06.
A napirendi  pont  rövid  tartalma:  A  Dunaferr  SE  Röplabda  szakosztálya  a  Magyar
Röplabda  Szövetséghez  benyújtott  sportlétesítmény  fejlesztési  pályázatán  nyert  bruttó
2.500.000,-  Ft-ot.  A pályázati  összeget  a  Dózsa  György  Általános  Iskola  tornatermének
fejlesztésére kívánják fordítani. Ehhez szükséges az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása
és a szerződéstervezet aláírása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 19257/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaferr SE Röplabda szakosztálya általi (Dózsa György Általános Iskola) fejlesztés

végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási iránti kérelem elbírálására
 
Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaferr  SE  Röplabda  szakosztálya  a  Magyar  Röplabda  Szövetséghez  benyújtott
sportlétesítmény fejlesztési pályázatán nyert bruttó 2.500.000,- Ft-ot. A pályázati összeget a
Dózsa  György  Általános  Iskola  tornatermének  fejlesztésére  kívánják  fordítani.  Ehhez
szükséges az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása és a szerződéstervezet aláírása.

A szerződéstervezetet megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint tulajdonos részére
a Nemzeti Sportközpontok aláírásra. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
A tervezet,  illetve  a  pályázat  szerint  önkormányzati  forrás  biztosítására  nincs  szükség a
tornaterem felújítására bruttó 2.500.000,- Ft-ot fordít a Nemzeti Sportközpontok.

A szerződés 6.2.3. és 6.2.4. pontjai az alábbiak szerint szólnak:
„6.2.3.  A Felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  Önkormányzat  a  Beruházással  érintett
ingatlanrészt  annak  átvételétől  számított  15  évig  köteles  a  röplabda  sport  funkcióinak
megfelelően használni/hasznosítani („Fenntartási Időszak”). 
6.2.4. Amennyiben Önkormányzat és/vagy a Vagyonkezelő a jelen pontban foglalt fenntartási
kötelezettségének bármely okból nem tud eleget tenni, azt haladéktalanul köteles az NSK
felé jelezni, aki a Beruházás forrását biztosító Emberi Erőforrások Minisztériumával történt
egyeztetést  követően  jogosult  az  alkalmazandó  szankció  megállapítására,  melynek
maximális mértéke a beruházás értékének támogatásban finanszírozott mértékű összegének
megtérítése lehet.”

A szerződés tartalmazza továbbá:
„3.1.5.  A  Beruházás  a  6.2.1.  pont  szerinti  birtokba  adással  egyidejűleg  kerül  az
Önkormányzat  könyveibe  átadásra,  a  Beruházásnak  az  NSK  könyveiből  történő
kivezetésével egyidejűleg. Az Önkormányzat a Beruházást befejezetlen beruházásként az
NSK által közölt értéken veszi fel a könyveibe, és a használatba vételkor azt aktiválja. Felek
rögzítik, hogy a Beruházás, mint vagyonelem a létrejöttével az Önkormányzat tulajdonába
kerül,  azt  vagyonelemként  az  Önkormányzat  tartja  nyilván,  a  nemzeti  vagyon
nyilvántartására vonatkozó kötelezettségeket mint tulajdonos az Önkormányzat teljesíti. ”

Ehhez szükséges az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása.

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az  oktatási, ifjúsági,
kulturális és sportbizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2016. (VI.27.) határozata 
a Dunaferr SE Röplabda szakosztálya általi (Hild József Szakközépiskola, Szakiskola

és Speciális Szakiskola) fejlesztés végrehajtására és a tulajdonosi hozzájárulás
megadására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, természetben a Dunaújváros, Köztársaság út



14.  szám  alatt  működő  Dózsa  György  Általános  Iskola  tornatermét,  a  határozat
mellékletében csatolt  szerződés szerint felújításra kerüljön bruttó 2.500.000,- Ft értékben,
melyhez önkormányzati forrást nem kell biztosítania, egyben felkéri a polgármestert, hogy a
határozat mellékleteként csatolt megállapodást írja alá a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
hozzájárulását kifejező aláírását követően.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője

   a városüzemeltetési és beruházási osztály 
 Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül
              az együttműködési megállapodás aláírására: 2017. július 10.
              a beruházás városüzemeltetési  és beruházási  osztály általi  átvételre:  a
beruházást végző gazdasági társaság levonulását követő 8 napon belül

2.  A változat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megfogalmazott
felújítási munkák elvégzésére nem javasol gazdasági szereplő a szerződés 4.2.3. pontjában
megfogalmazottak szerinti ajánlattételre.

2.  B változat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megfogalmazott
felújítási  munkák  elvégzésére  az  alábbi  gazdasági  szereplőket  javasolja  ajánlattételre
felhívni:
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője

 Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Dunaújváros, 2017. június 27.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság elnöke

               Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke


