
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. szeptember 5.

Javaslat az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési feladataival

kapcsolatos döntések meghozatalára

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

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.09.03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.09.03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.09.03.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.09.03.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az  előterjesztés  az  MVP “Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése”projekt  keretén  belül
megvalósuló  “Szalki-sziget  vonzerejének  növelése”  alprojekt kivitelezési  feladataival
kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. 

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

Iktatószám: 455 - 53/2019

Ügyintéző neve: Sipos Réka 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: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési feladataival

kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

A  Modern  Városok  Program  keretén  belül  megvalósuló  “Szalki-sziget  rekreációs  célú

fejlesztése”  projekt  “Szalki-sziget  vonzerejének  növelése”  alprojekt kivitelezésének

megvalósítását javasoljuk átadni in house-ba a DVG Zrt-nek.

A kivitelezési feladatok vállalkozási szerződés szerinti  díja  nettó 459.233.000,- Ft, + ÁFA,

összesen  bruttó  583.225.910,-Ft  (ötszáznyolcvanhárommillió-kétszázhuszonötezer-

kilencszáztíz forint), mely a projekt keretében elszámolható és a forrás rendelkezésre áll a

7.a /22.5.7  MVP Szalki-sziget beruházás soron.

Bizottsági vélemények:

A  Pénzügyi  Bizottság,  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Városüzemeltetési,

Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi

Bizottság az előterjesztést a 2019. szeptember 3-ai rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalja. A

bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Mellékletek:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (IX.05.) határozata

Javaslat az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési feladataival

kapcsolatos döntések meghozataláról

1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy MVP “Szalki-sziget

rekreációs  célú  fejlesztése”  című  projekt  keretén  belül  megvalósuló  “Szalki-sziget

vonzerejének  növelése” megvalósításához  szükséges  kivitelezési  feladatok  in  house-ba

átkerüljenek a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-hez.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése felhatalmazza  a  polgármestert  az

előterjesztés mellékletét  képező,  az  MVP “Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése”  című

projekt keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” projekt kivitelezési

munkálataira  vonatkozó  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-vel  kötendő  vállalkozási

szerződés  aláírására,   nettó  459.233.000,-  Ft,  +  ÁFA,  összesen  bruttó  583.225.910,-Ft

összegben.

Felelős: 
- a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester

- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

                Határidő: 2019. szeptember 20.

3.) A 2. pont szerinti vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzata 2019.évi költségvetésében: nettó 459.233.000,- Ft, + ÁFA, összesen

bruttó 583.225.910,-Ft az 7.a /22.5.7  MVP Szalki-sziget beruházás soron..

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

javaslat 2.) pontjában  részletezett Vállalkozási szerződés forrásának biztosítását a Dunaúj-

város Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletének követke-

ző 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. szeptember 5.

 
Iván László s.k.    Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai

bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési 
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási

és jogi bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


