
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül: 2019. december 23.

Javaslat az 581/2018.(XI.15.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a forrás
biztosítására

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

El  őkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Fetth Dóra ügyintéző

Meghívott: Sági Péter ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.12.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.12.20.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósuló “Vidámpark, illetve a
vidámparki terület fejlesztése” című projektre vonatkozóan, a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel
megbízási szerződések köttetettek meg. Az előterjesztés az 581/2018. (XI.15.) közgyűlési
határozat módosítására, valamint 2020-as évi költségvetési forrás biztosítására irányul.

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

Iktatószám: 462-56/2019.

Ügyintéző neve: Fetth Dóra Ügyintéző telefonszáma:25/544-366
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 az 581/2018.(XI.15.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a forrás
biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 581/2018.(XI.15.) KH (1.sz. melléklet)
alapján a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel  Megbízási Szerződést kötött  a Modern Városok
Program keretén belül  a „Vidámpark, illetve a vidámparki  terület fejlesztése” című projekt
keretében, a projektben ellátandó projektmenedzsment feladatok lebonyolítására. A feladat
ellátására a projekt költségvetése 2018. október 31. napjáig biztosított forrást, ezt követően
az önkormányzat különmegállapodást kötött a feladat ellátására a Vasmű 41. Irodaház Kft-
vel, melynek forrását saját költségvetéséből biztosította(2.sz. melléklet).
A Vidámpark  fejlesztéséhez  kapcsolódó  támogatatói  okirata  szerint  2019.  december  31.
napján  zárul  a  projekt,  a  záróbeszámoló  elkészítésére  90  nap  áll  rendelkezésre  a
támogatottnak.
Tekintettel a különmegállapodások 4. pontjára, mely szerint a projektmenedzseri feladatokat
a projekt befejezéséig, a mindenkor hatályos Támogatói Okiratban meghatározott időpontig,
illetve azt követően a záró beszámoló elkészítéséig, és annak elfogadásáig ellátja szükséges
a jelent előterjesztében foglaltak jóváhagyása.
A záróbeszámoló  tervezetten  2020.  március  31.  napjáig  elkészül,  emiatt  célszerű  2020.
március 31-ig meghosszabbítani a közgyűlési határozatban foglalt támogatási időszakot, és
a szükséges fedezetet biztosítani indokolt.

Jelen  előterjesztés  a  projektmenedzsment  feladatok  ellátásához  szükséges  forrás
biztosítására és a kapcsolódó közgyűlési határozat módosítására irányul.

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:
1.SZ.MELLÉKLET: 581/2018.(XI.15.) KH
2.SZ.MELLÉKLET: KÜLÖNMEGÁLLAPODÁS



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..…/  2019. (XII.23.) határozata  

az 581/2018.(XI.15.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a forrás biztosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  „Vidámpark, illetve a vidámparki terület

fejlesztése”  című  projekt  vontkozásában  2018.  november  15.  napján  saját  forrás

biztosításáról  döntött  projektmenedzseri  feladatok  ellátására.  A  Közgyűlés  581/2019.

(XI.15.) határozatának 2. pontjában szereplő szövegrész az alábbiakkal egészül ki:

„A 2020.01.01- 2020.03.31-ig tartó időszakra havi 330.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

419.100,- Ft, összesen 990.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.257.300,- Ft megbízási díjért.”

A 4. pont az alábbiakkal egészül ki:

“Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 2020-as költ-

ségvetési évre vonatkozó 1.257.000,- Ft összegű kötelezettségvállalás fedezetét a 2020.

évi költségvetésben biztosítja.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. pontban fog-

lalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetésvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért: 

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2019. december 23.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetés bizottság

elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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