
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.08.08.

Javaslat  a  „Szolgáltatási  koncesszió  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi
sportingatlanok  üzemeltetésére  vonatkozóan”  kiválasztott  gazdasági  szereplők
ajánlatainak bontására és értékelésére

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 438/2019. (VII.04.) határozatá-
val  döntött  arról,  hogy  a  sportingatlanok  üzemeltetésére  ajánlatokat  kér  be  4  gazdasági  tár-
saságtól, azzal, hogy egy mobil csarnok megépítését is vállalja az új üzemeltető, melynek 2019.
október 30-ig el kell készülnie. Az ajánlatok beérkeztek azok bontása és értékelés szükséges jelen
előterjesztés tárgyalásakor.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 21911/2019

Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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: Becsült érték alapján mentes a közbeszerzési kötelezettség alól

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: 2019.07.02. Ellenőrzés dátuma: 2019.08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott gazdasági szereplők

ajánlatainak bontására és értékelésére

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 438/2019. (VII.04.) határozatával döntött arról, hogy a sportingat-
lanok üzemeltetésére ajánlatokat kér be 4 gazdasági társaságtól, azzal, hogy egy mobil csarnok
megépítését is vállalja az új üzemeltető, melynek 2019. október 30-ig el kell készülnie. Az ajánlatok
beérkeztek azok bontása és értékelés szükséges jelen előterjesztés tárgyalásakor. (előterjesztés
1. számú melléklete)

 Ajánlatot az alábbi gazdasági társaságok küldtek:

-UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.,

- DVG Zrt.,

- Pentele Green Kft..

Az ajánlatok bontását és értékelését a gazdasági és területfejlesztési bizottság végezte.

Az előkészítő osztály az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolta az ajánlatételi felhívást
az ajánlatok értkékeléséhez. Az ajánlatok határidőn belül érkeztek.

Értékelési szempontok

1. Minőségi szempont – Megnevezés: létesítményüzemeltetés területén szerzett szakmai ta-
pasztalat (nyilatkozat alapján)

2. Költség szempont – Megnevezés: 

Ár szempont – megajánlott koncessziós díj (nettó Ft/hó+Áfa)

Az ajánlatok értékelésének szempontja:

A legmagasabb összegű koncessziós díj.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  és  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (VIII.08.) határozata

a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott gazdasági szereplők

ajánlatainak bontásáról és értékeléséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az alábbi gazdasági társaságok
adtak ajánlatot:

-UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.,

- DVG Zrt.,



- Pentele Green Kft..

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett gazdasági társaságok ajánlatai
közül a ………………………………….. ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek, egyben utasítja a pol-
gármestert  a  határozat  közlésére  és  a  határozat  mellékleteként  csatolt  szerződés  aláírására
2019.  augusztus 15-I  hatályba lépéssel  és a 438/2019.  (VII.04.)  határozat  2.  pont  1.  francia
bekezdése alapján 2019. augusztus 14-vel történő szerződés megszüntető szerződés aláírására.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a „Szol-
gáltatási koncessziós szerződés  a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üze-
meltetésére vonatkozóan” című szerződés a szerződésben rögzített határozott idő lejárta előtt koncesszi -
óba adónak felróható okból megszűnik, úgy az ideiglenes kézilabda csarnok építésének költségei egy
összegben kifizeti koncessziós jogosult részére.

Felelős  : - határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály

Határidő: a határozat közlésére és a szerződések aláírására: 2019.  augusztus 14.

Dunaújváros, 2019. augusztus 08.

       
Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejleszté-

si bizottság elnöke


