
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11. 16.

Javaslat 
a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű

projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Meghívott: -----

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14.
pénzügyi bizottság 2017.11.14.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 551/2017. (IX.05.), az 552/2017. (IX.05.) és az 553/2017. (IX.05.)
határozatával  döntött  a  Radari  sporttelep kivitelezési  munkáival  kapcsolatos  szerződés
megkötéséről  a  DVG  Zrt.-vel.  A  Radari  sporttelep  megvalósításával  kapcsolatos  beruházás
lebonyolítói feladatok ellátására a BMSK Zrt. kell megbízni a 243/2017. (VIII.28.) Korm. rendelet 1.
§-a értelmében.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és 
Környvéd. Osztály

Iktatószám: 6962-5/2017

Ügyintéző neve: Szabó Imre Ügyintéző telefonszáma: 25/544-335
Ügyintéző aláírása: 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 / Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:

.



Javaslat 
a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt

megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására

A  Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  2016.  május  31.  napján  együttműködési
megállapodást kötött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és
megújulása érdekében. A „Radari sporttelep fejlesztése” program támogatását az 1394/2016. (VII. 21.)
Korm. határozat6.c) pontja nevesítette. 
2016. december 28-án aláírásra került  a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű állami beruházás
előkészítését szolgáló projekt Támogatói okirata (GF/JSZF/1082/9/2016.). A támogatói okirat szerint a
támogatott tevékenység megvalósulása során felmerülő költségek közül csak a támogatott tevékenység
2016.  október  1.  -  2017.  március  31.  között  felmerült  költségei  számolhatók  el.  A  projekt
megvalósításához  szükséges  összeget,  bruttó  23.461.538,-  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatást  az
Önkormányzat részére már átutalták.  A projekt előkészítésére a forrás felhasználásra, elszámolásra
került.

A  projekt  további  megvalósításához  mindösszesen  br.  680.384.614,-Ft  forrás  biztosított
Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  1.  melléklet  XI.
Miniszterelnökség fejezet,30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern
Városok Program jogcímcsoporton előütemezve. Erre vonatkozó Támogatói okirat előkészítése most
van folyamatban. Ezen belül 23,5 mFt került a tervezésre, mely idén kifizetésre került. A jövőben
felmerülő költségek a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatásokra; az eszközökre; és a
felújításra szolgálnak. A teljes támogatásból még fennáll br. 656.923.076,-Ft.

A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  szóló
203/2017. (VII.10.)  Korm. rendelet 1.  §-a előírja,  hogy a beruházás építési  műszaki  ellenőre és
beruházás lebonyolítója kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt.
A projekt 3 elemből áll össze:

1. atlétikai létesítmények fejlesztése
2. küzdősport csarnok fejlesztése
3. labdarúgó létesítmények fejlesztése

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  a  gazdasági  és  területfejlesztési  Bizottság,  a  pénzügyi  bizottság  és  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2017. november 14-én tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017. (XI.16.) határozata
a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt

megvalósítása érdekében a lebonyolítói tevékenység elvégzéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Modern Városok Program keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című pro-
jektben az ún. „Atlétikai létesítmények fejlesztése” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK Zrt..-t (1146
Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg.



2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Modern Városok Program keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című pro-
jektben az ún. „Küzdősport Csarnok fejlesztése”” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK Zrt..-t (1146
Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Modern Városok Program keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című pro-
jektben az ún. ún. „Labdarúgó létesítmények fejlesztése” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK Zrt..-t
(1146 Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a BMSK Zrt.-vel
az 1-3. pontban jóváhagyott feladatok ellátásával kapcsolatos szerződést írja alá az Ügyrendi, Igazgatá-
si és Jogi Bizottság véleményének kikérését követően, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére,
a pénzügyi teljesítésre.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. december 29. 

Dunaújváros, 2017. november 16.

Hingyi László s. k.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogibizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke


	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

