
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. június 21.

Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 1. sz.

módosítására

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 Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
                     Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 
                      
Meghívott:      DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató
                      
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.06.19. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.06.19. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.06.19. rk.
Pénzügyi Bizottság 2018.06.19. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére
irányuló  döntés  meghozatala,  a  Polgármester  felhatalmazása  a  szerződés  és  hozzá  tartozó
dokumentumok aláírására.

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

Iktatószám:
87-110/2018

Ügyintéző neve: Hévízi Andrea
Ügyintéző aláírása:
                       ………………………………..

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

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés/ Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 1. sz.

módosítására

a.) A beruházás II. üteméről előzmények röviden, tájékoztatásul: 
A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére a 2014. évre 600 millió Ft (I.
ütem,  befejeződött),  a  2015-2018.  évre  (II.  ütem)  1.400  millió  Ft  forrás  áll
rendelkezésre a beruházás megvalósítására. 

1.) A beruházás II. ütemére, a 2017. évi 500 millió Ft-os forrásra az NFM-el 2017.
április 11-én létrejött a támogatási szerződés.
2.)  A beruházás  II.  ütem  2017.  évi  400  millió  Ft-os  forrására  az  NFM-el  2017.
december 29-én a támogatási szerződés 1. számú módosításával, akkor már 900
millió Ft állt rendelkezésre.
3.) A beruházás II. ütem 2018. évi 500 millió Ft-os forrásra az NFM-el 2018. március
05-én a támogatási szerződés 2. számú módosításával került  sor,  így már 1.400
millió Ft áll rendelkezésre.

Eddig  a  szerződés  alapján  az  NFM  az  1.  részletet,  200.000.000,-Ft-ot  utalt  át
2017.04.24-én. A 2. részlet, 298.256.000,-Ft 2017. szeptember 18-án került átutalásra.
Az Önkormányzat részére 498.256.000,-Ft került mindösszesen eddig átutalásra.
Időközben  az  engedélyezési  és  kiviteli  tervek  elkészültek,  a  szükséges  köz-  és
beszerzések  lefolytatódtak,  a  nyertes  kivitelezővel  (P-R  2017  Konzorcium)  a
vállalkozási  szerződést  2018.05.11-én  aláírták.  A  kivitelezés  2018.  05.  14-én
elkezdődött, a munkaterületet átadták. A szerződés megkötésétől számított 330 nap a
teljesítési határidő (2019.04.06.).

Időközben a Támogatási szerződés 3. számú módosításának igénye merült fel, melyet
jelenleg a DVN Zrt. egyeztet az NFM-el. Az NFM a végleges Támogatási Szerződés 3.
számú  módosítás  tervezetét  augusztusra  ígérte,  hogy  megküldi  az  önkormányzat
részére.

b.) Jelen előterjesztés: 

DMJV Önkormányzata  -DMJV Közgyűlése  525/2017.(VII.13.)  határozata  alapján-  a
DVN Zrt.-t bízta meg a labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés II. ütemének szakértői,
menedzselési  és egyéb feladatok ellátására 2017. július 21.-én (előterjesztés 1. sz.
melléklete).  Feladatait  a  szerződés szerint  2017.08.01-től  2018.12.31-ig  látja  el,  de
csak a 2017. évi források terhére (400+500 millió Ft-ra). Jelen szerződés-módosítással
a  2018.  évi  forrásra  (500  millió  Ft-ra)  is  szólna  a  megbízási  szerződésük,  hiszen
közben a Támogatási Szerződés 2. számú módosításával a 2018. évi forrás biztosított.
A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása szerint ezen a soron 2018. december
31.-éig br. 25.400.000-Ft forrás van.

A kivitelezés várható befejezése 2019.04.06-a. Eddig a DVN Zrt.-nek feladata van, sőt
utána kell  elkészíteni az NFM felé az elszámolást a beruházásról. Tehát az eredeti
szerződés szerinti a feladatokat 2017. 08.01- 2018.12.31-ig látta/látja el, a megbízási
szerződés 1. sz. módosításával pedig 2019.04.30-ig fogja ellátni a közben felmerült
előzetes és folyamatos műszaki beszámolókra/ jelentésekre: talajvizsgálati jelentések,
geotechnikai  tervezési  beszámolások,  alapozási  javaslatok….ezek  folyamatos
felülvizsgálata és ellenőrzésének elkészítése...) feladatokra is.

Jelenleg fedezet az eredeti szerződés szerinti menedzselési feladatokra 2018.12.31.-ig
van, valamint fedezet van a jelen szerződés-módosításban új feladatként: a előzetes
és  folyamatos  műszaki  beszámolókra/  jelentésekre  2018.07.01-  2018.11.30-ig.  A
2018.12.01-  2019.04.30-ig  terjedő  időszakra  szóló  feladatokra  a  fedezet  majd  a



Támogatási Szerződés 3. számú módosításával (aláírásával) fog rendelkezésre állni,
így  arra  az  időszakra  vonatkozó  megbízása  a  Támogatási  Szerződés  3.  számú
módosításával lesz hatályos. 

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 2018. június 19-ei rendkívüli ülésén tárgyalja és a bizottságok elnökei a
véleményüket szóban ismertetik.

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

Az előterjesztés mellékletei: 

1. sz. melléklet: DVN Zrt. megbízási szerződés (2017. július 21.)



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása

érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 1. sz. módosításáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 525/2017.(VII.13.)

határozata  alapján  a Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény  Nemzeti

Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésének II. kapcsolatos feladatok

végrehajtása elősegítésére, tárgyalások lefolytatására, szakértői tevékenységre a DV

N  Zrt.-t  (Képviseli:  Sági  Péter  vezérigazgató)  bízta  meg  2017.  július  21-ével.  A

megbízási szerződés  2017. 08.01- 2018.12.31-ig időszakra szólt. Ezen feladatokra a

megbízási  díj  fedezete  a  2018.  március  09-én  az  NFM-el  megkötött  Támogatási

Szerződés  2.  számú  módosításával  (ikt.sz.:  SBF/45-3/2018-NFM_SZERZ)  2018.

12.31-éig rendelkezésre áll.

2.  A DV N Zrt. a megbízási szerződés módosítását kezdeményezte avégett, hogy a

2018. évi forrásra megkötött Támogatási Szerződés 2. számú módosítása alapján – a

határozati javaslat 1. pontban nevezett tevékenységeken túl, előzetes és folyamatos

műszaki  beszámolókra/jelentésekre:  talajvizsgálati  jelentésekre,  a  geotechnikai

tervezési  beszámolóra,  alapozási  javaslatok  ill.  ezek  folyamatos  felülvizsgálatának,

ellenőrzésének elkészítésére van szükség. Ezen tevékenységet 2018.07.01- 2019. 04.

30. között végezné, úgy hogy fedezet a 2018.07.01- 2018.11.30-ig van biztosítva bruttó

25.400.000,-  Ft  összegben  a  Támogatási  Szerződésben.  A  feladat  folyamatos

biztosítása  érdekében,  a  fennmaradó  2018.12.01-  2019.04.30.  közötti  időszakra

vonatkozóan  a  fedezet  jelenleg  nem áll  rendelkezésre,  így  ezen  feladatokra  a  br.

25.400.000,- Ft forrás a Támogatási Szerződés módosításával lesz biztosítva.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat

mellékletét  képező  Megbízási  Szerződés  1.  számú  módosításban  foglaltakat

megértette, elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására és

ahhoz szükséges döntések meghozatalára.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elhatározza azt a

célt,  hogy a 2. pontban foglalt  feladatok teljes végrehajtása és a forrás biztosítása

végett kezdeményezze a Támogatási Szerződés 3. számú módosítását.



Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

                a polgármester                 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

              - a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály osztályvezetője 

            

Határidő: - a 3. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 2018. július 01.-ig

-a 4. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 2018. december 31.-ig

- a határozat közlésére: 2018. július 02.-ig

Dunaújváros, 2018. június 21.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság elnöke

 Pintér Attila s.k.
 a Pénzügyi Bizottság elnöke

 Izsák Máté s.k. 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport

Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke


	HATÁROZATI JAVASLAT

