
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.

Javaslat a 820/2017. (XII.14.), közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, a
dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések vonatkozásában 

Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:-
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 2018.09.18.
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 2018.09.18.

   A napirendi pont rövid tartalma: A közgyűlési határozatban a kivitelező kiválasztásának módját
módosítani szükséges. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 4044/2018.
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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 ülés



Egyéb megjegyzések:

Javaslat
 820/2017. (XII.14.), közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, a dunaújvárosi

Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések vonatkozásában 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése a 820/2017.  (XII.14.)  határozattal  kifejezte,  hogy  megismerte a Dunaferr SE
Kajak-Kenu  Szakosztálya  által,  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonát
képező dunaújvárosi csónakház ingatlanon, mindösszesen bruttó 92.000.000.- Ft értékben tervezett
beruházások körét. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárult, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 65.000.000.- Ft összeg erejéig Támogatási szerződést kössön a Magyar Kajak-
Kenu  Szövetéséggel,  további  bruttó  27.000.000.-  Ft,  azaz  Huszonhétmillió  forint  összeget
biztosított a megjelölt munkálatokhoz.

A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megküldött
Támogatási szerződést aláírja, továbbá a közbeszerzési eljárás lezajlását követően a határozat 3.
pontjában  megjelölt  összeg  erejéig  szerződést  kössön  a  nyertes  kivitelezővel,  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően (1. melléklet).

A Támogatási szerződések aláírása megtörtént (2. melléklet).

A Beruházási,  Műszaki  Fejlesztési,  Sportüzemeltetési  és  Közbeszerzési  Zrt.-vel  (BMSK),  mint
közbeszerzési  lebonyolítóval  történt  levelezés  alapján  a  meghozott  döntést  módosítani  kell,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat a munkák elvégzésével, közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül,  megbízhatja  a  DVG  Zrt.-t,  tekintettel  arra,  hogy  a  Társaság  megfelel  a  Kbt.  9.  §  (1)
bekezdés h) pontja szerinti feltételeknek (3. melléklet).

A levelezés tartalmazza, hogy ebben az esetben a BMSK-nak meg kell küldeni a munkálatokra
vonatkozó  Vállalkozási  szerződések  tervezetét,  valamint  a  Kbt.  megjelölt  pontjának/in  house
jogviszonynak való megfelelést igazoló dokumentumokat.

2018. 09.07- én megküldtük a „Vállalkozási szerződés” tervezeteket a BMSK részére

3  szerződést  csatoltunk,  tekintettel  arra,  hogy  a  92  millió  forintos  támogatás  3  forrásból,  a
minisztérium 2016-os,  illetve  2017-es,  valamint  az  önkormányzat  2017-es  költségvetéséből  áll
össze (Vállalkozási szerződések tervezet a közgyűlési határozat melléklete).

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek értelmében a kivitelező kiválasztásának módját módosítani szükséges. 

Az  előterjesztést  tárgyalta  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság elnöke, valamint az oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke. 
A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (IX.20.) határozata
 820/2017. (XII.14.), közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, a dunaújvárosi

Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések vonatkozásában-a Dunaferr SE Kajak-Kenu
Szakosztály kérelme

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  820/2017.  (XII.14.)  közgyűlési  határozat  4.
pontját,  a  dunaújvárosi  Csónakház felújítása  kivitelezője  kiválasztásának módjával  kapcsolatos
rendelkezéseit, a következőképpen módosítja:

„4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  DVG Zrt-t  a  határozat  1.  pontjában
megjelölt munkálatok elvégzésére, tekintettel arra, hogy a Társaság megfelel a Közbeszerzésekről
szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény 9.  § (1) bekezdés h) pontja szerinti  feltételeknek. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar  Kajak-Kenu
Szövetség által megküldött Támogatási szerződést aláírja, továbbá a határozat mellékletét képező
„Vállalkozási  szerződéseket  a  DVG  Zrt.-vel  megkösse,  a  Beruházási,  Műszaki  Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel (BMSK Zrt. ) jóváhagyását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
          a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8

napon belül
- a Vállalkozási szerződés aláírására: BMSK Zrt. jóváhagyásától számított 15 napon belül

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

                                                        Hingyi László s.k.
                                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság
                                                                    elnöke

                    Izsák Máté s.k.                                                       Tóth Kálmán s.k.
    az oktatási, kulturális, ifjúsági és                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
               sportbizottság elnöke                                                       elnöke


