
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.09.20.

Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának
ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója”project Fabó Éva uszoda kivitelezés 

műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira vonatkozó szerződésekre

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

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018.09.18.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                  2018.09.18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018.09.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  MVP  keretében  az  “Új  városi  fürdő-  és  vízisport  centrum
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekt Fabó Éva uszoda
kivitelezés műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátásával kapcsolatos
szerződésekre irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám: 2615-93/2018
Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka Osztályvezető aláírása: Szabó Imre

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: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:
JAVASLAT

Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának
ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója”project Fabó Éva uszoda kivitelezés 

műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira vonatkozó szerződésekre

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Kormánya  1327/2018.  (VII.18.)  Kormány  határozatával  döntött  az  MVP
keretében  Dunaújvárosban  megvalósuló   Fabó  Éva  Uszoda  beruházás  költségvetési
támogatással történő megvalósulásáról. A 203/2017. (VII.10.) Korm. rendeletben kizárólagos
joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. jelölte ki
az Új városi fürdő és Vízisport Centrum megvalósítása (Dunaújváros) beruházás műszaki
ellenőrének, beruházás-lebonyolítójának.

Az  előterjesztés  részét  képező  szerződések  megbízási  díjának  fedezete  a  fenti  Korm.
határozat alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés szerint fog rendelkezésre állni. A
megbízási szerződések a szerződő felek általi  cégszerű, illetve szabályszerű aláírással, a
hatályos  majdani  támogatási  szerződés  másolati  példányának  a  Megbízó  részéről  a
Megbízottnak történő átadásának a napján lét hatályba.

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2018. szeptember 18-án tárgyalja rendkívüli bizottsági ülésén a Gazdasági
és Területfejlesztési  Bizottság és  az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság,  míg
2018. szeptember 19-én az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:
1.SZ. MELLÉKLET: 1327/2018. (VII.18.) KORM. HATÁROZAT

2.SZ.MELLÉKLET: 203/2017. (VII.10). KORM.RENDELET

HATÁROZAT MELLÉKLETEK:
1.SZ.: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET – BERUHÁZÁS-LEBONYOLÍTÓI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁRA

2.SZ. :MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET – MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (IX.20.) határozata

az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának
ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója”project Fabó Éva uszoda kivitelezés 
műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira vonatkozó szerződésekről

1. Magyarország Kormánya 1327/2018. (VII.18.) Kormány határozatával döntött az MVP
keretében  Dunaújvárosban  megvalósuló   Fabó  Éva  Uszoda  beruházás  költségvetési
támogatással  történő  megvalósulásáról.  A  203/2017.  (VII.10.)  Korm.  rendeletben
kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt.  jelölte  ki  az  Új  városi  fürdő  és  Vízisport  Centrum  megvalósítása  (Dunaújváros)
beruházás műszaki ellenőrének, beruházás-lebonyolítójának.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban  megnevezett,  a  határozat  1-2.sz.  mellékletét  képező  műszaki  ellenőri  és
beruházás-lebonyolítói  feladatokra  vonatkozó  megbízási  szerződéseket  írja  alá,  és
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

  a polgármester

- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:   2018. október 5.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

 
              Izsák Máté s.k.         Hingyi László s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és  
sport bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési 
bizottság elnöke

          Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke


