
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. július 13.

Javaslat a Dunaújváros Stadionfejlesztés II. ütemének megvalósítása érdekében 
a DV N Zrt.-vel  megbízási szerződés megkötésére 

Előadó  :         Szabó Imre, osztályvezető
 

Előkészítő:    Hévízi Andrea, településrendezési ügyintéző
                      
Meghívott:      Sági Péter vezérigazgató, DVN Zrt.
                      
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 07. 12. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 07. 12. rk.
Pénzügyi Bizottság 2017. 07. 12. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság   2017. 07. 12. rk.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése  keretében,  a
fejlesztés  II.  ütem  feladatszakaszára  vonatkozó  a  Nemzeti  Stadionfejlesztési  Programba  történő
beillesztésének biztosítására szóló megbízási szerződés megkötéséről szól jelen előterjesztés.

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

Iktatószám:
1097-86/2017

Ügyintéző neve: Hévizi Andrea s.k.
Ügyintéző aláírása: Hévizi Andrea s.k.

                                 ………………………………..

Ügyintéző telefonszáma:    06-25-544-132
Igazgató/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 felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2017.07.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2017.07.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:    Nyílt ülés/ Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat a Dunaújváros Stadionfejlesztés II. ütemének megvalósítása érdekében 
a DV N Zrt.-vel  megbízási szerződés megkötésére 

Tisztelt Közgyűlés!

a.)  Előzményként  röviden,  tájékoztatás: A  Kormány  a  Nemzeti  Stadionfejlesztési

Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII.

29.) Korm. határozatban a 2014. évre 600,0 millió forint (I. ütem) forrásról döntött, melyre

2014.  június  03-án  DMJV  Önkormányzata  és  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma

(EMMI) között létrejött a Támogatási Szerződés. Az I. ütemben lezajlottak a szükséges

közbeszerzési  eljárások,  az  engedélyek  beszerzése  (Tervezés  1.),  aminek

eredményeként  kiépült  a  pályavilágítás,  az  eredményjelző  és  a  fűthető  pályatest,

megtörtént  a  gázhálózat  fejlesztése.  A  támogatási  szerződést  időközben  4-szer

módosítottuk. Többször a felhasználás időtartamát módosítottuk, és többször kellett  a

támogatás keretösszegén belül  a feladatokra átcsoportosítani,  mint például  a II.  ütem

előkészítésre a tervezői (továbbiakban: Tervezés 2.) díjat.

A fejlesztés keretösszegéből megmaradt bruttó 53.664.108,- Ft idén elköltésre kerül. A

Tervezés 2. díja bruttó 52.709.380,- Ft-ra lett betervezve az I. ütem keretösszegéből,

mely  már  a  fejlesztés  II.  ütemét  készíti  elő.  A  „Dunaújváros  labdarúgó-

sportlétesítmény fejlesztése keretében,  koncepciótervek, engedélyezési tervek és

kiviteli  tervek elkészítése”  tárgyban a tervező kiválasztására,  közbeszerzési  eljárás

idén  kiírásra  került.  A  vállalt  tervezési  díj  bruttó  61.595.000,-Ft,  melyet  az  I.  ütem

keretösszegéből  bruttó  48.895.000,-Ft-ot  és  a  II.  ütemből  pedig  12.700.000,-Ft-ot

használunk  fel  erre  a  célra.  Továbbá  a  közbeszerzés  lebonyolítási  díjak  kerültek

kifizetésre a BMSK Zrt.-nek még az I. ütem támogatási összegéből.

A tervező 2017.06.12-én elkészítette a koncepciótervet, melyet a BMSK Zrt. és az MLSZ

is elfogadott. Jelenleg az engedélyezési terv elkészítése van folyamatban. 

b.) Jelen előterjesztés: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 548/2013. (XII.19.)

határozatában (1. számú melléklet) a 316/7 hrsz.-ú, természetben Eszperantó u. 6. sz.

alatti, Dunaújváros  Labdarúgó  Sportcsarnok  Nemzeti  Stadionfejlesztési  Program

keretében történő fejlesztésével kapcsolatos feladatok lebonyolításának elősegítésével

megbízta  Sági  Pétert,  DV  N  Zrt.  vezérigazgatóját,  hogy  Dunaújváros  MJV



Önkormányzata  nevében  tárgyalásokat  folytasson.  Ez  a  megbízatás  2015.  jan.  21.

hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. 

 A Támogatási szerződésben foglalt feladatok további ellátására, a Stadion II. ütem

sikeres  végrehajtására  a  jelen  határozat  mellékletét képező  Megbízási

szerződésben foglaltak alapján a DV N Zrt.-t bízná meg a DMJV Önkormányzata. A

megbízási díj nem igényel önkormányzati forrást, a stadion fejlesztésének II. ütem

támogatási összegéből lehívható.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést 2017.  július  12.-ei
rendkívüli ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az  előterjesztést 2017. július 12.-ei
rendkívüli ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

A Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  előterjesztést 2017.  július  12.-ei rendkívüli
ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést előterjesztést 2017. július
12.-ei rendkívüli ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei: 

1. számú melléklet: DMJV Közgyűlése 548/2013. (XII.19.) határozata

Dunaújváros, 2017. július 4.

Tisztelettel:

  Szabó Imre

Osztályvezető



   HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2017. (VII.13.) határozata

a Dunaújváros Stadionfejlesztés II. ütemének megvalósítása érdekében 
a DV N Zrt.-vel  megbízási szerződés megkötéséről 

 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a Dunaújváros

Labdarúgó  Sportlétesítmény  Nemzeti  Stadionfejlesztési  Program  keretében  történő

fejlesztésének  II.  ütemével  kapcsolatos  feladatok  végrehajtása  elősegítésére,

tárgyalások lefolytatására a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter vezérigazgató) bízza meg

a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés szerint, melynek megkötésére

felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

                a polgármester                 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

              - a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály osztályvezetője 

            

Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. július 31.-ig

- a határozat közlésére: 2017. július 20.-ig

Dunaújváros, 2017. július 13.

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

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke


	Szabó Imre

