
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.09.05.

Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a BMSK Zrt.-vel
a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés 

2. számú módosítására

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

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott: Sági Péter, DVN Zrt.

Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.09.03.rk.
Pénzügyi Bizottság 2019.09.03.rk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.09.03.rk.

 A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén
belül,  a  BMSK  Zrt.-vel  a  közbeszerzési szaktanácsadói  tevékenység  végzésére  megkötött
megbízási szerződés 2.számú módosítása szükséges, a közbeszerzési díjak közvetlen kifizetése
végett.

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

Iktatószám:778-96/2019

Ügyintéző neve: Hévizi Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-132

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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019…………… Ellenőrzés dátuma: 2019……………
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019…………… Ellenőrzés dátuma: 2019……………
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
 a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a BMSK Zrt.-vel a

közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés 
2. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmények: Magyarország  Kormánya  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházási
megvalósítási  programjáról  szóló  1612/2017.  (IX.  5.)  Korm.  határozatával egyetértett  a
dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházási  programjával  és  koncepciójával,  amely
szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-
2019.  években.  2017.  év  végén  a  fejlesztés  lebonyolításában  közreműködő  BMSK  Zrt.  is
megküldte a kötendő szerződéseket ( 1. Közbeszerzési...2. Lebonyolítói munkákra, 3. Műszaki
ellenőri..) aláírásra. Mivel a Támogatási Szerződés szerint sem lebonyolítói sem műszaki ellenőri
feladatra még nem volt fedezet, ezért csak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenység végzésének ellátására történt meg a szerződéskötés a BMSK Zrt.-vel, melyet DMJV
Közgyűlése 631/2017.(IX.28.) határozatával elfogadott. A BMSK Zrt.-vel a megbízási szerződés
2017. 10.13.-án került aláírásra. Akkor a megbízási díjuk 2.500.000,-Ft keretösszegig szólt. 2018.
02.27-én  a  BMSK  Zrt.  a  szerződés  módosítását  kérte  és  megküldte  szerződés  tervezetét
elfogadásra. Ezzel egy időben az NFM-el a Támogatási Szerződést is módosítani kellett a 2018.
évi forrásra és a BMSK Zrt. feladatainak ellátására is, mely 2018.06.11.-én került aláírásra. 2019.
év elején elkészültek az akadémia és a csarnok építési engedélyezési tervei, és jogerős építési
engedély van már a mindkét épületre külön-külön. A kiviteli tervek elkészítésére és a kivitelező
kiválasztására a közbeszerzések mind a két esetben elindultak a közben módosított 322/2015.
(X.30.) korm. rend. szerint. 

Jelen előterjesztés: A közbeszerzés során többféle díjat kell/ kellett kifizetni, melyet a BMSK
Zrt.  ezidáig  közvetlenül  megfizetett  a  közbeszerzési  hatóságnak  és  NEKSZT  Nemzeti  El.
Közbesz. Szolg. és Tanácsadó Kft.-nek, de a továbbszámlázás során az általános forgalmi adó
rákerül,  amely  így  az  önkormányzatnak  pluszköltség  és  az  elszámolás  során  sajnos-  mivel
továbbszámlázott szolgáltatásnak minősül- ezért így azt nem lehet majd a támogatási forrásból
elszámolni.  A  BMSK  Zrt.-nek  jeleztük  ezt  a  problémát  és  egyetértve  az  észrevételünkkel,
megküldték  a  megbízási  szerződésük  2.  számú módosításának  tervezetét.  A szerződés  3.3.
Költségek  pontját  érinti  a  módosítás.   Így  az  önkormányzat  fogja  a  közbeszerzési  díjakat  a
hatóság felé közvetlenül megfizetni a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019.(II.15.) rendelet /
22.8 ”Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás” sorról, a létrehozott elkülönített számláról. A
későbbiekben így már ezek a költségek is elszámolhatóak lesznek a támogatási forrásból.

Bizottsági vélemények:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság,  a pénzügyi
bizottság, az előterjesztést 2019. 09.03-ai rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket
az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet: 165/2018.(IV.19.) KH
2. sz. melléklet: Megbízási keretszerződés (2017. 10.13.) és 1. számú módosítása (2018.06.11.), 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2019. (IX.05.) határozata

a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a BMSK Zrt.-vel a
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés 

2. számú módosításáról
1. Magyarország Kormánya a 265 /  2017. (IX.  5.) Kormányrendelet 4. § -ban a dunaújvárosi
Kézilabda  Akadémia  beruházás  járulékos  közbeszerzési  szolgáltatójának,  beruházás-
lebonyolítójának  és  műszaki  ellenőrének,  kizárólagos  joggal,  a  BMSK  Beruházási,  Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  631/2017.(IX.28.)  határozatával  elfogadta  a
határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység
végzésére a megbízási szerződést. A BMSK Zrt.-vel a szerződés 2017. 10.13-án került aláírásra.

3.  A  BMSK  Zrt.  2017.  február  27.-én  a  szerződés  módosítását  kezdeményezte,  melyet
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  165/2018.(IV.19.)  határozatával  elfogadott.  A
szerződés 1. számú módosítása 2018.06.11.-én került aláírásra.

4. A 3. pontban nevezett szerződés ismételt módosítása vált szükségessé, a közbeszerzési díjak
a támogatási forrásból történő elszámolhatósága végett. 

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  elfogadja  a  határozat
mellékletében  szereplő  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység
végzésére szóló megbízási szerződés 2. számú módosítását és annak tartalmát.

6.  A  fent  nevezett  közbeszerzési  díjak  befizetését  DMJV  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetésről  szóló  6/2019.(II.15.)  rendelet  5.  melléklet  /22.8  ”Dunaújvárosi  Kézilabda
Akadémia beruházás” dologi kiadások soráról biztosítja, és ezáltal elszámolható a támogatási
forrásból.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  az 5.  pontban
meghatározott megbízási szerződés 2. sz. módosításának aláírására és utasítja a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

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

- a kötelezettségvállalásért:
költségvetés is pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - határozat közlésére: 2019. szeptember 13.
- a szerződés megkötésére: 2019. október 04.

Dunaújváros, 2019.09.05.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
 a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke
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