
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.03.28.

Javaslat a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs – DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.28.
pénzügyi bizottság 2019.03.28.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.28.
városüzemeltetési bizottság 2019.03.28.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  TOP-6.3.2.  keretében  a  Dózsa  Mozicentrum felújítása  projekt  kivitelezési  munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására irányul.

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

Iktatószám: 17992/2019.

Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma:25/544-366
Ügyintéző aláírása: Fetth Dóra Timea sk. Osztályvezető aláírása:Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Leadás dátuma: 2019.03.27. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.27.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2019.03.27. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.27.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2019.03.27. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.27.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat a  TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása” projekt
megvalósításához  a  2016.12.21-én  hatályba lépett  támogatási  szerződés alapján  100%-os
támogatásintenzitás mellett 900 723 000 Ft támogatást nyert el.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2018. június 4. napján vállalkozási
szerződés jött létre, mely 2019. február 28. napján módosult a TOP-6.3.2-15 DU1-2016-00001 azonosító
számú  „Zöld  város  kialakítása”  c.  projekt  részét  képező  „A főtevékenységen  belül  tervezett,  Dózsa
Mozicentrum környezetének rekonstrukciója” és „B. főtevékenységen belül tervezett, Dózsa Mozicentrum
épületének megújítása” tárgyában.
A vállalkozási szerződés díja a szerződés szerint 362.169.702 Ft+ÁFA, azaz bruttó 459.955.522 Ft.

A DVG Zrt. a szerződés szerinti műszaki tartalomra közbeszerzési eljárást folytatott le, mivel a kivitelezés
saját létszámmal nem teljesíthető. A nyílt közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve szerint két ajánlat
érkezett, melyek jelentősen túllépik a DVG Zrt. rendelkezésére álló vállalkozási díjat.

A bontási jegyzőkönyv szerinti legalacsonyabb ajánlati ár: 590.359.236,- Ft + Áfa.

A DVG  Zrt.  2019.  03.  26.  napján  kelt  levelében  kérte  Polgármester  Urat,  hogy  ha  a  tárgyi  projekt
megvalósítását  továbbra  is  támogatja  az  Önkormányzat,  akkor  a  pályázati  forrás  és  a  közbeszerzés
szerinti legalacsonyabb ajánlati ár közti különbséget – bruttó   289.800.708.-Ft forrást - a Vállalkozó DVG
Zrt.  részére  biztosítani  szíveskedjen,  mert  addig  a  közbeszerzési  eljárást  folytatni,  valamint  a  lezáró
dokumentumokat elkészíteni nem lehetséges. 

Mivel a pályázati forrás nem tartalmazza a nettó 228.189.534,-Ft+Áfa, azaz bruttó 289.800.708,-Ft összegű
munkák elvégzéséhez  szükséges fedezetét,  ezért  annak  finanszírozását  önkormányzati  saját  forrásból
szükséges biztosítani.
Az igényelt  forrásráemelés bruttó 289.800.708,-Ft pénzügyi fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendelete
szerint az 5.b melléklet, 24. Felhalmozási tartalék 24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozicentrum fejlesztési tartalé-
ka sorról átcsoportosítva - egy újonnan létrehozandó költségvetési sorként - 7.a mellékletében majdan sze-
replő TOP-6.3.2. Zöld város kialakítása DMC műszaki tartalom megvalósítása elnevezésű sorra kerülő ösz-
szeg felhasználásával biztosítható.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dózsa Mozicentrum felújításához kapcsolódó munkák többlet fedeze-
tének saját forrásból történő biztosítását támogatni szíveskedjék.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és  a pénzügyi  bizottság 2019. március 28-ai
rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

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

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:
1. SZÁMÚ MELLÉKLET: KFŐÉP 180038 SZÁMÚ SZERZŐDÉS
2.SZÁMÚ MELLÉKLET: KFŐÉP 180038 SZÁMÚ SZERZŐDÉS 1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
3.SZÁMÚ MELLÉKLET: MÁDAI BALÁZS DVG ZRT. ELNÖK-VEZÉRTIGAZGATÓJÁNAK LEVELE
A HATÁROZATI JAVASLAT MELLÉKLETE:
1.SZÁMÚ MELLÉKLET: KFŐÉP180038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ SZERZŐDÉS 2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..…./ 2019. ( III. 28.) határozata

a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa
Mozicentrum felújításához kapcsolódó munkák elvégzését bruttó 289.800.708,-Ft összegű többlet-
forrást biztosít.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) ren-
deletének 5.b melléklet, 24. Felhalmozási tartalék 24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozicentrum fejlesztési
tartaléka sorról a 7.a. TOP-6.3.2. Zöld város kialakítása DMC műszaki tartalom megvalósítása sor
létrehozásával és arra történő átcsoportosítás útján nettó 228.189.534,- Ft +ÁFA, mindösszesen
bruttó 289.800.708,- Ft összegben biztosított. 

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  KFŐÉP
180038 azonosítószámú vállalkozási szerződés 2. számú módosítás aláírásához szükséges vala-
mennyi intézkedést tegye meg. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában vál-
lalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron követő módosítása során vegye figyelem-
be.

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 28.

  Hingyi László Tóth Kálmán 
a gazdasági és területfejlesz-

tési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Iván László
a városüzemeltetési, környe-

zetvédelmi és turisztikai bizott-
ság elnöke

Pintér Attila 
a pénzügyi bizottság

elnöke










