
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.12.23.

Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztésével” kapcsolatos döntések
meghozatalára

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

El  őkészítő:  Szabó Imre osztályvezető
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott: Sági Péter, DVN Zrt.

Véleményez  ő bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2019.12.20.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.12.20.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2019.12.20.

   A napirendi pont rövid tartalma:   a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztéssel kapcsolatos döntések
meghozatala szükséges a fejlesztés megvalósíthatósága érdekében

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

Iktatószám:778-143/2019

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:
1., Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok épületének kiviteli terveinek elkészítése és 
kivitelezése” tárgyában megindított feltételes közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
2., Jelen előterjesztés



J A V A S L A T

Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztésével” kapcsolatos döntések
meghozatalára

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.  2017.09.28-án  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  630/2017.(IX.28.)
határozatával  döntött  a  Támogatási  Szerződés  aláírásáról,  valamint  631/2017.(IX.28.)
határozatával döntött a BMSK Zrt.-vel kötendő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenység  végzésének  ellátására  szóló  Megbízási  Szerződésről,  és  a  632/2017.(IX.28.)
határozatával döntött a DV N Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződésről. A Támogatási Szerződés
(ikt.:SBF/1110/2017-NFM_SZERZ.)  2017.12.15-én  került  aláírásra,  melyet  kétszer  a  felek
módosítottak. A Támogatási Szerződés-módosítása II. 2019.09.27-én került aláírásra, melyben a
2019. évi forrás és határidők módosítása történt meg.

A beruházások megvalósításával összefüggő 256/2017. (IX.5.) kormányrendelet módosításáról
szóló  136/2019.(VI.11.)  kormányrendelet  3.  pontja  alapján  lehetőség  lett  a  beruházás  kiviteli
tervek elkészítése és a kivitelezés együttes lebonyolítására. A közbeszerzési eljárást 2019. július
22.–én indította el DMJV önkormányzata megbízásából a BMSK Zrt., melyről 435/2019.(VII.04.)
határozatával döntött. A támogatási szerződés szerint a megvalósítása 2 ütemben történik. Egyik
a  meglévő  Csarnoképület  elbontásával  és  új  felépítésével,  a  másik  a  Kollégium  épületének
felújításáról és mindkét épület környezetének rendezéséről szól. A két ütem párhuzamosan is
megvalósítható. Ezért már az építési engedélyezési eljárás is külön-külön lett elindítva és külön-
külön lett a tervező által tervezői költségbecslés elkészítve. A tervezői költségbecslés alapján
látható  volt,  hogy  ez  csak  feltételesen  tud  elindulni,  és  avégett  is,  mert  a  közbeszerzés
megindításakor az Önkormányzat  még nem rendelkezett  a 2019.  évi  mintegy 2 Milliárd forint
támogatással.  A  két  ütemre  vonatkozó  közbeszerzés  elindítása  külön-külön  került  kiírásra
feltételesen. 

2019.09.27-én a Támogatási Szerződés 2. számú módosítása aláírásra került,  és a 2019. évi
forrást  a Támogató EMMI az önkormányzat  elkülönített  számlájára  átutalt,  így a teljes forrás
rendelkezésre  áll  a  fejlesztésre.  A  közbeszerzési  eljárás  Kollégium  épületére  vonatkozóan
eredményes  volt.  A  Támogatási  Szerződés  2.  módosításában  nem  történt  meg  a  két  ütem
költségvetési szempontból történő teljes elkülönítésére, így a fejlesztés nem megvalósítható, sem
egyben sem külön-külön, ezért szükséges további intézkedések, döntések megtétele.

DMJV  Önkormányzata  Megbízási  Szerződést  kötött  a  DVN  Zrt.-vel  a  Kézilabda  Akadémia
fejlesztésével kapcsolatban a fejlesztés menedzselési feladatainak ellátására, melyet négyszer
módosított. A DVN Zrt. a BMSK Zrt.-vel valamint a Támogató minisztériummal együttműködve és
a költségbecslésekre alapozva állította össze a költségtervet. A Csarnok épületre ( 1 ütem), mind
a Kollégium épületére ( 2 ütem) vonatkozó érvényes ajánlat összege meghaladja a kivitelezésre
jelenleg  rendelkezésre  álló  forrást.  Ahhoz,  hogy  a  beruházás  megvalósítható  legyen  további
döntések szükségesek: 

- a két ütem pénzügyi, költségvetési elkülönítése a feladat és költségtervben

- a hiányzó forrás igénylésének kezdeményezése a Támogató EMMI-nél,



- a Támogatási szerződés módosítása a fentiek szerint, úgy hogy a feladat és költségterv a
két ütem teljesen függetlenül szerepeljen a fejlesztésen belül és/ vagy a hiányzó forrás is
rendelkezésre álljon.

Ezért  DMJV  Önkormányzat  nevében  a  közgyűlés  utasítja  a  DVN  Zrt-t,  hogy  a  fejlesztés
megvalósíthatósága érdekében keresse meg a Támogató minisztériumot a fentiek szerint.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság, Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2019. december 20-ai rendkívüli bizott-
sági ülésén tárgyalja a bizottsági véleményeket a bizottság elnökei a közgyűlésen szóban ismer-
tetik.

Mellékletek:
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019. (XII. 23.) határozata

Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztésével” kapcsolatos
döntések meghozatalára

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVN Zrt.-t, mint a „ Dunaújvá-
ros Kézilabda Akadémia fejlesztése” tárgyában ( továbbiakban: fejlesztés) projektmene-
dzselési és egyéb feladatokra szóló megbízási szerződéssel rendelkező céget, hogy a
fejlesztés megvalósíthatósága érdekében kezdeményezze a Támogató Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumánál a 2017.12.15-én aláírt és kétszer módosított Támogatási Szerző-
dés újabb módosítását, melyben a meglévő Csarnoképületre (I. ütem) és Kollégium épü-
letére (II. ütem) és azok környezetére vonatkozóan az építési engedélyezési terveknek
és tervezői költségbecsléseknek megfelelően, a Támogatási Szerződés feladat- és költ-
ségtervében a két ütem teljesen külön szerepeljen, mind költségvetési, mind műszaki és
egyéb tartalom/ szempont szerint,  valamint kezdeményezze Dunaújváros MJV Önkor-
mányzata nevében a szükséges többletforrás rendelkezésre állását a teljes fejlesztés
megvalósítása érdekében.

2.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a DVN Zrt.  vezérigazgatóját,
hogy  az  1.  pontban foglaltak  végrehajtásáról  tájékoztassa  a  közgyűlést,  a  közgyűlés
2020. február havi rendes közgyűlésén.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

           a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály osztályvezetője
a DVN Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 15.
- a határozat végrehajtására: 2020. január 30.

 

Dunaújváros, 2019. december 23. 

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és

Városüzemeltetési Bizottság
elnöke

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

Bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
az Ifjúsági, Sport és Turisztikai

Bizottság elnöke








