
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.05.30.

Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-
fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” projektelem 

nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

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

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

Meghívott: Mádai Balázs – DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05.07.
pénzügyi bizottság 2019.05.07.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.05.07.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és
beruházási  koncepciója” projekt  “Fürdőpark kialakítása” projektelem nyilvánosságának biztosításához
szükséges szerződés véleményezésére irányul.  

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

Iktatószám: 16811-5/2019.

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: Ellenőrzés dátuma: 2019.05.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma: 2019.05.02. Ellenőrzés dátuma: 2019.05.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019. Ellenőrzés dátuma: 2019.04.30.
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 vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-
fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” projektelem 

nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum

megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt teljes körű megvalósításához a

Dunaújvárosi  Modern  Városok  Program  keretében  a  „Fürdőpark  kialakítása”  projekt  tárgyában

támogatásra irányuló kormány-előterjesztést  nyújtott  be.  A projekt  támogatói  döntéssel  rendelkezik a

1087/2019. (III.05.) Korm.hat. alapján, a Támogatói Okirat kiadása a napokban várható.

A „Fürdőpark kialakítása” projektelem megvalósításához a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos PR

-marketing feladatok ellátására feltételes szerződés megkötése szükséges, mely feladatokkal a DVG Zrt-

t  bíznánk meg in-house.  Az előterjesztés tárgyát  képező megbízási  szerződés azért  feltételes,  mert

kizárólag  a  „Fürdőpark  kialakítása”  projektre  vonatkozó  Támogatói  Okirat  aláírásának  napján  lépne

hatályba, s a mindenkor hatályos TO teljesítésének napjáig marad érvényben.

Az előterjesztés tárgya a “Fürdőpark kialakítása” projekt PR-marketing feladatainak ellátására vonatkozó

feltételes megbízási szerződés elfogadása. 

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  2019.  május  7-én  megtárgyalta  rendkívüli  bizottsági  ülésén  a  Gazdasági  és

Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság. A bizottságok egyhangúlag támogatták az

előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolták a Közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés! 

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

HATÁROZAT MELLÉKLET:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (V.30.) határozata

Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-
fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” projektelem 

nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az MVP „Új városi fürdő- és

vízi  sport  centrum megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  keretén  belül  a

„Fürdőpark kialakítása”  projekt  nyilvánosság biztosításával  kapcsolatos PR-marketing feladatok DVG

Zrt.  által  történő  ellátására  vonatkozó  feltételes  Megbízási  szerződés  aláírásra  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

Határidő: 2019. június 14.

Dunaújváros, 2019. május 30.

  Hingyi László Tóth Kálmán Pintér Attila Iván László 
a gazdasági és
területfejlesztési
bizottság elnöke

az ügyrendi,
igazgatási és jogi
bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság
elnöke

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és
turisztikai bizottság

elnöke

 


