
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos
döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott:DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.04…….. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.04…….. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.04…….. rk.
Pénzügyi Bizottság 2018.04…….. rk.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma:A  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatos  döntések  meghozatalára,  a  polgármester  felhatalmazása  a  Támogatási  szerződés
módosításához szükséges egyéb dokumentumok aláírására.

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

Iktatószám:
943-30 /2018

Ügyintéző neve: Hévizi Andrea
Ügyintéző aláírása:                        ……………………..

Ügyintéző telefonszáma:    06-25-544-132
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 felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés/ Zárt ülés
1., Jelen előterjesztés
2.,Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  fejlesztési  program  keretében  bővítendő,  felújítandó  és
korszerűsítendő  Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  Sportcsarnokának  generáltervezői  tevékenysége”  tárgyú
beszerzési eljárás lezárására, eredményhirdetésére
3., a „Javaslat dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-vel a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítására” 



JAVASLAT
Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos
döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

1.) Előzmények, tájékoztatás

Magyarország  Kormánya  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházási  megvalósítási
programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett  a  dunaújvárosi
Kézilabda  Akadémia  beruházási  programjával  és  koncepciójával,  amely  szerint  a  Beruházás
5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az 1. melléklet
XVII.  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  fejezet  (a  továbbiakban:  NFM),  20.  Fejezeti  kezelésű
előirányzatok  cím,  39.  Sportlétesítmények  fejlesztése  és  kezelése  alcím,  46.  Dunaújvárosi
Kézilabda Akadémia támogatása jogcímcsoporton forrást biztosított a fejlesztés megvalósítására
2.000.000.000.  Ft  (a  továbbiakban  2017.  évi  forrás)  keretösszegben,  melyből  az  előirányzatot
terhelő  kincstári  díj  és  tranzakciós  illeték  levonását  követően  1.993.024.000,-  Ft  költségvetési
forrás rendelkezésre áll. 

Ezen kívül a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) a fejlesztés 2018. évi forrását 2.000.000.000,- Ft (a továbbiakban: 2018. évi
forrás) keretösszegben határozta meg, amelyből az eredeti előirányzatot terhelő kincstári díj és
tranzakciós illeték levonását követően 1.993.024.000,- Ft költségvetési forrás rendelkezésre áll. A
vonatkozó  költségterv  alapján  a  teljes  Beruházás  megvalósításához  mindösszesen  bruttó
5.994.050.000,- Ft szükséges.

2017.09.28-án Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  630/2017.(IX.28.)  határozatával
először  döntött  a  Támogatási  Szerződés  aláírásáról,  valamint  631//2017.(IX.28.)  határozatával
döntött  a  BMSK Zrt.-vel  kötendő  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység
végzésének ellátására szóló Megbízási Szerződésről, és a 632/2017.(IX.28.) határozatával döntött
a DV N Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződésről.

A  szerződés  aláírására  2017.  év  végén  a  további  egyeztetések  miatt  nem  került  sor,  így
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  654/2017.(X.19.)  határozatával  immár  másodjára
döntött a Támogatási Szerződés aláírásáról, a 630/2017.(IX.28.) határozatának visszavonásával.
A  szerződés  ezen  okok  miatt  még  nem  került  aláírásra,  ezért  a  654/2017.(X.19.)  határozat
visszavonásával  újra javasoltuk a döntést  a Közgyűlésnek elfogadásra.  Erről  DMJV Közgyűlés
782/2017.(XII.14.) határozatával döntött ( előterjesztés 1. sz. melléklete). A Támogatási Szerződés
(ikt.:SBF/1110/2017-NFM_SZERZ.) 2017.12.15-én került aláírásra (előterjesztés 2. sz. melléklete).
A Támogatási forrás 1. részlete,  500.000.000,- Ft 2017. december 28. napján az önkormányzat
részére egy összegben kifizetésre került.

2.) Jelen előterjesztés
A 2017.12.15-én aláírt Támogatási Szerződés a támogatási forrás 2017. évi forrás terhére és
mértékéig szólt. Ahhoz, hogy a beruházást folytatni lehessen a 2018. évi forrásra is meg kell
kötni  a  szerződést,  mely  az  előző  évi  forrásra  emelésével  történik.  Így  a  2017.  évi  br.
1.993.024.000,-Ft  forrás  még  kiegészül  a  2018.  évi  szintén  1.993.024.000,-Ft  támogatási
összeggel, így a jelen rendelkezésre álló forrás mindösszesen 3.986.048.000,-Ft lesz, mely
jelen szerződés 1.  számú módosításával  történik.  A 2017.  12.15-én megkötött  szerződés
szerint  a  Feladatok  szakmai  megvalósításának  végső  határideje:  2018.  október  31.  volt,
mely a módosítással 2019. október 31.-ig fog szólni.



Bizottsági vélemények:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási,
kulturális,  ifjúsági  és  sport  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság az  előterjesztést  arendkívüli  ülésén
tárgyalja, a bizottsági véleményeket az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elfogadásra.

Előterjesztés mellékletei:
-  1.  sz.  melléklet:782/2017.(XII.14.)  KH  a  Támogató  NFM-el  kötendő  Támogatási  Szerződés

megkötéséről
- 2. sz. melléklet: Támogatási Szerződés ( 2017.12.15.)



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2018. (IV.19.) határozata

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos
döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására

1.  Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  a
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztés ( továbbiakban: fejlesztés) 2017. évi forrását
2000,0 millió. Ft  ( 2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg.  Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a fejlesztésre 2000,0 millió
forint  (  2018.  évi  forrás) keretösszeget  irányzott  elő.  Magyarország  Kormánya  a
dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházási  megvalósítási  programjáról  szóló
1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia
beruházási  programjával  és  koncepciójával,  amely  szerint  a  Beruházás  5994,05  millió
forint  összegű költségvetési  forrásból  valósul  meg a 2017-2019. években,  így a 2019.
évben a fejlesztésre 1994,05 millió forint rendelkezésre állásáról döntött.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 782/2017.(XII.14.) határozatával elfogadta
azt  a  célt,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  1.  pontban
részletezettek  alapján,  a  2017.  évi  forrás  szerinti  1.993.024.000,-Ft  támogatásban
részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása” érdekében.
Ennek érdekében a Támogatási Szerződés 2017.12.15-én aláírásra került. A Támogatási
forrás 1. részlete, 500.000.000,- Ft 2017. december 28. napján az önkormányzat részére
egy összegben kifizetésre került.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a célt,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 2018. évi
forrás  szerinti  keretösszegű  -  a  tranzakciós  illetékkel  csökkentett  1.993.024.000,-Ft-
támogatásban  részesüljön  a  „dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás
megvalósítása” érdekében. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a határozat
mellékletében szereplő támogatási szerződés 1. számú módosítását és annak feltételeit.
A Támogatási  Szerződés 1. számú módosításával  a Beruházás jelen  rendelkezésre  álló
forrása mindösszesen 3.986.048.000,-Ft lesz. 

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a
támogatási  szerződés  1.  számú  módosítás  tervezet  aláírására  és  utasítja,  hogy
gondoskodjon a követelés nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - határozat közlésére: 2018. április  27.



- a szerződés megkötésére: 2018. május 31.

6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2018.  évi
költségvetésbenszereplő az 1-4. pontban részletezettek mellett, a 2019. évi költségvetés
tervezésénél  az  1.  pont  szerint  részletezett  1994,05  millió  forintos  2019.  évi  forrás
összegét vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
 a jegyző

-  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetés 2019.évi összeállításának időpontja

Dunaújváros, 2018. április 19.

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


	Tisztelt Közgyűlés!
	HATÁROZATI JAVASLAT


