
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.08.08.

Javaslat az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt költségvetésének mó-
dosítására

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

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság           2019.08.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2019.08.06.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2019.08.06.

A napirendi pont rövid tartalma:  A 2019. évi  költségvetés tervezéskor az MVP  „Új városi  fürdő- és
vízisport  centrum megvalósítása”  projekt  részeként  még  nem szerepelt  a  Fürdőpark  kialakítása.  Így  e
projektrész bevételi, illetve kiadási tételei nem szerepelnek az előirányzaton, ezért módosításra van szükség.

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

Iktatószám: 19091-7/2019.

Ügyintéző neve: Rauth Tekla Ügyintéző telefonszáma: 25/544-192

Ügyintéző aláírása: 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:                             
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt költségvetésének mó-
dosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2019. évi költségvetés tervezéskor a Fürdőpark kialakítása, mint projektrész nem szerepelt az

MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt részeként. Azóta 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 Miniszterelnökség GF/SZKF/413/11/2019. számú Támogatói Okiratot

bocsátott ki. 

A megítélt támogatás összege 2019-re 900.000.000 Ft, melyből 584.200.000 Ft-ot Dunaújváros

Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  előfinanszírozott.  A  támogatás  már  megérkezett  az

Önkormányzat  számlájára,  melyből  az  előfinanszírozás  kifizetésre  került.  Az  így  megmaradt

különbözet, 315.800.000 Ft használható fel a tárgyi projektre. 

Annak érdekében,  hogy az előirányzaton is  megjelenjen az összeg,  s  így szerződéskötésékre

kerülhessen sor, módosítani szükséges a költségvetési rendeletet. 

A 7.a/22.5.4.  “MVP Fabó  Éva  Sportuszoda  fejlesztése” elnevezésű  költségvetési  soron,  mint

felhalmozási bevétel szükséges rögzíteni 315.800.000 Ft-ot és a beruházási kiadások között  is

szerepeltetni kell 315.800.000 Ft-ot. 

Bizottsági vélemények:

Jelen  előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  illetve  az

ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.08.06.-i   rendkívüli  ülésén  tárgyalta  és  véleményét

szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

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

      
MELLÉKLETEK:-



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (VIII.08.) határozata

az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt költségvetésének mó-
dosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi költségvetési

rendeletben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  költségvetési  és  pénzügyi

osztálya  a  7.a  melléklet  22.5.4.  “MVP  Fabó  Éva  Sportuszoda  fejlesztése” elnevezésű

előirányzaton bevételként 315.800.000 Ft-ot, beruházási kiadások között szintén 315.800.000 Ft-ot

rögzítsen.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  határozati

javaslat  1.)  pontjában  részletezett  előirányzat  módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetési  rendeletének  következő  módosításakor  vegye

figyelembe. 

Felelős: -a költségvetési rendelet módosításáért: 

                a jegyző 

      -a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

Dunaújváros, 2019. augusztus 08.

Pintér Attila s.k.   Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke
a gazdasági és

területfejlesztési bizottság
elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke


