
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.01.25.

Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a vidámparki
terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére

történő átadására

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Hévizi Andrea - településrendezési ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató
DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.23. rk.
a Pénzügyi bizottság 2018.01.23. rk.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018.01.23. rk.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2018.01.23. rk.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.23. rk..
A napirendi pont rövid tartalma:
A  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósítandó  „Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület
fejlesztése”  elnevezésű  projekt  előkészítésével,  lebonyolításával  kapcsolatos  feladatokat  javasoljuk,
hogy DMJV Önkormányzata a DVG Zrt.-t bízza meg.

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

Iktatószám: 370-2/2018

Ügyintéző neve: Hévizi Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-132
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 keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a vidámparki
terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére

történő átadására

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016.  május 31.  napján együttműködési
megállapodást kötött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a megállapodásban
foglaltak  eredményes  kormányzati  végrehajtása  érdekében  szándékát  kormányhatározatban
erősítette  meg.  A  Magyarország  Kormánya  és  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
szóló 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. a) pontja a
vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület  fejlesztését,  funkcióváltását  célzó  beruházásokra
vonatkozóan határoz meg feladatot a nemzeti fejlesztési miniszter, mint főfelelős és az emberi
erőforrások miniszter, mint társfelelős számára. 
A  2017.  december  14-én  kiállított  Támogató  Okiratot  a  Miniszterelnökség  átadta  DMJV
Önkormányzata részére 2017. december 22.-én.
A  Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  a  beruházás  érdekében  támogatás
biztosításáról szóló 1642/2017.(IX.11.) Korm. határozat 1. pontja értelmében 439.520.445,-Ft
összegű támogatást biztosít a kedvezményezett részére. A 2017. évben 24.090.333,- Ft  a
támogatási forrás, mely az önk. számlájára már átutalásra került.  A 2018. évi támogatás a
fennmaradó 415.430.112,-Ft, melyet 2018. január 31-éig át kell utalnia a Támogatói Okirat
szerint. A  2017.  évi  támogatási  forrásból  a  Projektmenedzsment  és  könyvvizsgálatra
2.391.948,-Ft,  a  Tervezésre  17.939.610,-Ft,  a  Közbeszerzésre  3.587.922,-Ft  és  Dologi
kiadásokra 170.853,-Ft lett betervezve. Előleg kifizetés 20% ( br. 3.587.922,-Ft) a szerződés
aláírásakor, 1. részszámla az engedélyezési tervek elkészültekor 60% ( br. 10.763.766,-Ft), és
1 db végszámla 40% ( br. 7.175.844,-Ft) melyben a 20% előleg kerül elszámolásra.

A projekt eredményes megvalósítása érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő DVG Zrt.
tevékenységi köre lehetőséget ad arra, hogy az elkészítendő engedélyezési- és kiviteli terveket
elkészítse/elkészíttesse.  Ezért  javasoljuk,  hogy  a  projekttel  kapcsolatos  feladatok
végrehajtásával az Önkormányzat a DVG Zrt.-t bízza meg, melynek költségeire a támogatás
fedezetet nyújt.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi, a Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság is
2018. január 23.-án rendkívüli ülésén 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

…./2018. (I.25.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a vidámparki terület

fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő
átadására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. gondoskodjon a Modern
Városok  Program  keretében  megvalósítandó  „Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület  fejlesztése”
elnevezésű  projektelőkészítésével  kapcsolatos  engedélyezési  és  kiviteli  tervek  elkészítéséről  a
határozat mellékleteként szereplő szerződéstervezet szerint, bruttó 17.939.610,-Ft összegben.
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a határozat 1. pontjában
meghatározott  feladatokkal kapcsolatos további döntések meghozatalára és a tárgyban keletkező és
azzal összefüggő szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes
ülésén  tájékoztatni  köteles  a  közgyűlés  tagjait  az  átruházott  hatáskörben  hozott  döntésekről,
intézkedésekről.
 
           Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                              a polgármester
                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                              a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
           Határidő: - szerződés aláírására: 2018. február 15.
 
3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő  feladatokhoz  szükséges
fedezetet  a  Miniszterelnökségtől  a  feladat  ellátására  kapott  439.520.445,-  Ft  vissza  nem  térítendő
támogatásból fedezi. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 3. pontjában foglalt
kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés jóváhagyása során vegye figyelembe, valamint utasítja a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.
 
             Felelős:         -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                                   a polgármester
                                   -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                                    a jegyző
                                   -  a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
                                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
 
            Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadásának időpontja
 
Dunaújváros, 2018. január 25.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Cserni Béla sk.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke

Izsák Máté sk.
Oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke


