
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.05.30.

Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában
létrejött Támogatási Szerződés 4. számú módosítására

Előadó:az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 

Meghívott:DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.05.28. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.05.28. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2019.05.28. rk.
Pénzügyi Bizottság 2019.05.28. rk.

A napirendi  pont rövid tartalma:Dunaújváros labdarúgó  –sportlétesítmény fejlesztésének 2.  ütemére
irányuló  döntések  meghozatala,  a  Polgármester  felhatalmazása  a  fejlesztéssel  kapcsolatos  döntések
meghozatalára és a Támogatási Szerződés 4. számú módosítására, a hozzá szükséges dokumentumok
aláírására.

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

Iktatószám:
322-117/2019

Ügyintéző neve: Hévízi Andrea
Ügyintéző aláírása: Hévízi Andrea s.k.

                                 ………………………………..

Ügyintéző telefonszáma:    06-25-544-132
Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre
s.k.

                         ………………………………..

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 felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:……………………
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:……………………
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:    Nyílt ülés/ Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában

létrejött Támogatási Szerződés 4. számú módosítására

a.)  Előzményként  röviden:A  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény  2.  ütemének
fejlesztésére több döntés született a 2016. évet követően:
-Támogatási  Szerződés (II.  ütem 2017.  évi  forrásra) br.  498.256.000,-  Ft  forrás biztosítására
(2017. április 11.-én került aláírásra).
-Támogatási  Szerződés  1.  mód.   (II.  ütem  2018.  évi  forrásra)  br.  400.000.000,-Ft  forrás
biztosítására (2017. december 29-én került aláírásra).
-Támogatási Szerződés 2. mód.  (II. ütem 2018. évi forrásra) br. 498.256.000,-Ft, (2018. 03.09-
énkerült aláírásra).
-Támogatási Szerződés 3. mód. A feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: 2019.
június 30., záró beszámoló 2019. augusztus 31. (2019. január 25-én került aláírásra).
Mindösszesen: br. 1.396.512.000,-Ft vissza nem térítendő Támogatási forrásról döntött a
kormány.  A tervezés,  az  építési  engedélyezés,  a  kiviteli  tervek  elkészítése  (TÉT'91 Kft.),  a
kivitelező kiválasztására  a közbeszerzés lezajlott  (P-R 2017Konzorcium).  A lebonyolításra és
közbeszerzés és menedzselési feladatokra is létrejöttek a szerződések a BMSK Zrt.-vel és a
DVN  Zrt.-vel.  Idén,  2019.03.08-án  az  utolsó  részlet  is  megérkezett  az  önkormányzat
folyószámlájára.  A  kivitelezést  2018.  05.11-én  megkezdte  a  kivitelező.  A  kivitelezővel  a
vállalkozási szerződés 2018.05.11.-én került aláírásra br. 775.651.344 Ft vállalási összegben. A
szerződés 2019.03.04.-én került  módosításra, menekülő lépcsők kiépítése végett,  5769 db új
szék beépítésére és bútorok beépítésére szól + 142.010.638,-Ft+ ÁFA összegben, a szerződés
aláírásától számított 400 nap teljesítési határidő rögzítésével. 

b.)    Jelen  előterjesztés:Az  elszámolható  költségek  véghatárideje  2019.06.30.-áról  2019.
12.31.-ára, valamint az elszámolás határidejének módosítása 2019.08.31.-éről 2020.02.28.-
ára  és  a  költségterven  belül  a  költségek  átcsoportosítása  lenne  jelen  Támogatási
Szerződés 4. számú módosításának az indoka, mely a végső elszámolás sikerességéhez
szükséges,  melyet  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  megküldött  DMJV
Önkormányzatának véleményezésre, elfogadásra.

Bizottsági vélemények:

AzÜgyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, aGazdaságiésTerületfejlesztésiBizottság, az  Oktatási,
Kulturális,  Ifjúsági  és Sport  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság az előterjesztést 2019.  05.  28-ai
rendkívüli üléséntárgyalja és a bizottságok elnökei a véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei: ---

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2019. (V.30.) határozata

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában
létrejött Támogatási Szerződés 4. számú módosításáról



1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 86/2018. (II.15.) határozata alapján a
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése tárgyában a 2017. december 29-én
megkötött Támogatási Szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Támogató  fél három  alkalommal  módosította.  A  módosítás  alapján  a  támogatási
keretösszeg,  mely  ténylegesen  a  fejlesztésre  fordítható  teljes  forrás  összege
mindösszesen bruttó 1.396.512.000,-Ft. A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
2019.01.25.-én került aláírásra.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kezdeményezte  az  Emberi
Erőforrások Minisztériumánál a Támogatási Szerződés 4. számú módosítását, melynek
indoka  a  feladatok  szakmai  megvalósításának  határidejének,  a  végső  elszámolás
határidejének módosítása és a költségterven belüli források átcsoportosítása.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  mint  Kedvezményezett  a  jelen
határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés 4. számú módosításával egyet ért
és abban foglaltakat tudomásul veszi.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  3.
pontban  elfogadott  támogatási  szerződés  módosítás  aláírására  és  ahhoz  szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. június 14.
  - a szerződés aláírására: 2019. június 28.

Dunaújváros, 2019.05.30.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Izsák Máté s.k. 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport

Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
azÜgyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke
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