
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák
kerítésének felújítására

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 

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

A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és
műfüves futballpályák kerítésének felújításához kéri az önkormányzat támogatását. A munka
ára bruttó 3.243.807,-Ft lenne.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 16793-2/2019.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: 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 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: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019. 03. __. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. __.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák kerítésének

felújítására

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG Zrt. levelével megkereste az Önkormányzatot, hogy a volt „Vidámparki” Sporttelep
öltöző  épület  és  műfüves  futballpályák  kerítésének  felújításához  az  önkormányzat
támogatását kérje. A kérelem indoka, hogy a pályák és a kiszolgáló létesítmények az intenzív
használatból  adódóan  nagy igénybevételnek  vannak  kitéve,  emiatt  felújítást  igényelnek.  A
Dunaújvárosi  PASE  technikai  vezetőjével  egyeztetve  a  DVG  Zrt.  felmérte  a  létesítmény
karbantartási és felújítási igényeit, és ennek eredményeként megállapította, hogy a felújítási
munkákat  nem  tudják  fedezni  az  üzemeltetési  szerződésben  meghatározott  üzemeltetési
díjból. A szükséges felújítási munkák tételes költségvetését a kérelem mellékleteként küldte
meg a DVG Zrt. (a kérelem és annak melléklete az előterjesztés 1. számú melléklete)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy DMJV Önkormányzata, a Dunaújváros Pálhalma
Agrospeciál  Sportegyesület  és  a  DVG Zrt  2014.  június  16.  napján  együttműködési
megállapodást kötöttek  egymással  a dunaújvárosi  317/2 hrsz.-ú ingatlanon műfüves
pálya  kialakítására,  üzemeltetésére,  sportcélú  tevékenység  folytatására,  amely
szerződést  közös  megegyezéssel  2018.  január  15-napján  az  üzemeltetési  díj
vonatkozásában módosítottak. Ez alapján az üzemeltetési díj 2018. január 1. napjától
2.287.565,-Ft+Áfa havonta.  (a szerződés  és annak módosítása)  az előterjesztés 2.  sz.
melléklete) Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szerződés 7. pontjában a szerződő
felek  megállapodtak  abban,  hogy  a  Futballpályák  rendeltetésszerű  használatához
szükséges  valamennyi  felújítási,  javítási,  karbantartási  költséget, valamit  a használattal
járó  költségeket,  továbbá  a  Futballpálya  tekintetében  felmerülő  közterheket  az
Önkormányzat viseli.

A munka ára -2.554.179 -Ft+Áfa, azaz bruttó 3.243.807,-Ft lenne.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság.

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban
ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

 HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2019. (III.21.)  határozata 
a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák kerítésének

felújítására

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megrendeli  a  DVG  Dunaújváros
Vagyonkezelő Zrt.-t az önkormányzati tulajdonban levő, dunaújvárosi 317/2 hrsz. alatt felvett
ingatlanon  a  volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák kerítésének



felújítását 2.554.179 -Ft,-Ft+Áfa, azaz bruttó 3.243.807,-Ft értékben. A Városüzemeltetési és
Beruházási  Osztály  igazolja  a  munkálatok  szakszerű  és  előirányzott  értékben  való
megtörténtét.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által
előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó vállalkozási szerződés
megkötésére az ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően, a
műszaki dokumentációk csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
teljesítés igazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a
vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről.

4.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában megjelölt
munkák végrehajtására  3.243.807,- Ft keretösszeget biztosít  az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelete  5.b.
melléklet Általános tartalék sora előirányzat terhére.
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                    

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
               a városüzemeltetési és beruházási osztály

Határidő:  a  határozat  közlésére:  a határozat  előkészítő osztály  részére való megküldést
követő 8 napon belül
              
5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  4.
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő módosítása
során vegye figyelembe.

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. március 21.

                   Pintér Attila s.k.                                                    Hingyi László s.k.
             a pénzügyi bizottság                           a gazdasági és területfejlesztési bizottság
                       elnöke                                                                        elnöke
                                                                                    
                                                         Tóth Kálmán s.k.                                                  

            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
 elnöke                           




