
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.03.21.

Javaslat az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére
vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt  kivitelezési
munkáira  vonatkozó  vállalkozási  szerződésmódosítás  pénzügyi  fedezetének  biztosítására
irányul.

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

Iktatószám: 2180-12/2019

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé P. Anita
Leadás dátuma: 2019.0.3.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma: 2019.03.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019.03.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Kormánya  1327/2018.  (VII.18.)  Kormány  határozatával  döntött  az  MVP
keretében  Dunaújvárosban  megvalósuló   Fabó  Éva  Uszoda  beruházás  költségvetési
támogatással történő megvalósulásáról. 
2018.október 9-én aláírt vállalakozói szerződés

A kivitelező HUNÉP és HC Építő Kft. konzorcium a munkaterület átvétele óta megváltozott ki-
vitelezési dokumentáció miatt a szerződéses vállalási ár módosítását kérte a felmerült pót-
és elmaradó munkák miatt. 

A 203/2017. (VII.10.) Korm. rendeletben kizárólagos joggal kijelölt műszaki ellenőri feladato-
kat ellátó Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. meg-
vizsgálta a kivitelező által a pályázati költségvetés egységárait felhasználva elkészített költ-
ségvetést a pót- és elmaradó munkákra vonatkozóan, és azt 2019.február 21-i dátummal tá-
mogatólag jóváhagyták. 

Mivel  a  pályázati  forrás  nem  tartalmazza  a  nettó  75.017.464,-Ft+ÁFA,  azaz  bruttó
93.771.830,-Ft összegű pótmunkák szükséges fedezetét, ezért annak finanszírozását önkor-
mányzati saját forrásból szükséges biztosítani.

A pótmunkák bruttó 93.771.830,-Ft pénzügyi fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló 6/2019. (II.15.)
rendelete szerint az 5.b melléklet, 24. Felhalmozási tartalék 24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozi
Centrum fejlesztési tartaléka sorról átcsoportosítva a 7.a. 22.5.4 MVP Fabó Éva Sportuszoda
fejlesztés sorra kerülő összeg felhasználásával biztosítható.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Fabó Éva Sportuszoda felújításához kapcsolódó pót- és
elmaradó munkák fedezetének saját forrásból történő biztosítását támogatni szíveskedjék.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést  a gazdasági és területfejlesztési bizottság,  az ügyrendi,  igazgatási és

jogi bizottság és  a pénzügyi  bizottság  2019.  március 19-ei  rendkívüli  ülésén tárgyalta és

véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..…./ 2019. ( III. 21.) határozata

az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó

szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Fabó Éva Sport-

uszoda felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzését  bruttó 93.771.830,-Ft  ösz-

szegben biztosítja.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jo-

gú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

szóló  6/2019.  (II.15.)  rendeletének  5.b  melléklet,  24.  Felhalmozási  tartalék  24.5

Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési tartaléka sorról a 7.a. 22.5.4 MVP Fabó

Éva Sportuszoda fejlesztés sorra történő átcsoportosítás útján nettó 75.017.464,- Ft

+ÁFA, mindösszesen bruttó 93.771.830,-Ft összegben biztosított. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. Irodaház

Kft-t,  hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a közbe-

szerzési eljárás eredményeként a HUNÉP Universal Zrt. és HC Építő Kft. konzorci-

ummal megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását készítse elő, és a mó-

dosításhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.

pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron követő módosí-

tása során vegye figyelembe.

Felelős: 

- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

             - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



      

 Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. március 21.

  Hingyi László Tóth Kálmán Pintér Attila 
a gazdasági és területfejlesz-

tési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság

elnöke


