
Fedőlap

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

Javaslat az MVP keretében a “Fabó Éva Sportuszoda felújítása” projekt kivitelezői
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó 

114/2019. (III.21.) határozat módosítására

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
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott:

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 MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt  kivitelezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítás pénzügyi fedezetét biztosító 114/2019.
(III.21.) közgyűlési határozat módosítására irányul.

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

Iktatószám: 2180-104/2019

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

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 s.k.
Leadás dátuma: 2019 12.17. Ellenőrzés dátuma: 2019 12.17.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019.12.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.12.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

az MVP keretében a “Fabó Éva Sportuszoda felújítása” projekt kivitelezői
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó

114/2019. (III.21.) határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Fabó Éva Sportuszoda felújításához kapcsolódó pót- és elmaradó munkák fedezetének saját

forrásból történő biztosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2019. (III.21.)

határozatával támogatta. A 114/2019. (III.21.) KH (1.sz. melléklet) módosítása szükségessé

vált, ugyanis abban tévesen lett nevesítve az önerőből finanszírozott összeg bruttó értéke.

A kivitelező HUNÉP és HC Építő Kft. konzorcium által benyújtott és a  203/2017. (VII.10.)

Korm. rendeletben kizárólagos joggal kijelölt műszaki ellenőri feladatokat ellátó Beruházási,

Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által jóváhagyott a pályázati

költségvetés  egységárait  felhasználva  elkészített  pót-  és  elmaradó  munkákra  vonatkozó

költségvetés  (2.sz.melléklet)  alapján  nettó  75.017.464,-  Ft,  azaz  bruttó  95.272.179,-  Ft

összeget  kellett  biztosítani  a  7.a.  22.5.4  MVP  Fabó  Éva  Sportuszoda  fejlesztés sorról

átcsoportosítás útján.

Összefoglalva a következő helyesbítésre van szükség:

Megnevezés 114/2019. (III.21.) határozat-
ban szereplő hibás összeg

HELYESBÍTETT ÖSSZEG

Nettó 75 017 464 75 017 464

Bruttó 93 771 830 95 272 179

ÁFA 18 754 366 20 254 715

A különbözet tehát 20 254 715 – 18 754 366 = 1 500 349 Ft

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 114/2019. (III.21.) közgyűlési határozat módosítá-
sát, a határozatban feltüntetett bruttó összeg pontosítását támogatni szíveskedjék.

Bizottsági vélemények:
Jelen előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és  a  pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság 2019. december 20-ai rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét

szóban ismerteti. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..…./ 2019. ( XII.23.) határozata

az MVP keretében a “Fabó Éva Sportuszoda felújítása” projekt kivitelezői
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó

114/2019. (III.21.) határozat módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  114/2019.  (III.21.)  határozatának  1.
pontjának alábbi szövegrészét:

„a Fabó  Éva  Sportuszoda  felújításához  kapcsolódó  pótmunkák  elvégzését  bruttó
93.771.830,-Ft összegben biztosítja”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„a Fabó  Éva  Sportuszoda  felújításához  kapcsolódó  pótmunkák  elvégzését  bruttó
95.272.179,-Ft összegben biztosítja.”

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  114/2019.  (III.21.)  határozatának  1.
pontjának alábbi szövegrészét:

„átcsoportosítás útján nettó 75.017.464,-Ft+ÁFA, mindösszesen bruttó 93.771.830,-
Ft összegben biztosított.” 

az alábbi szövegrészre módosítja:

„átcsoportosítás útján nettó 75.017.464,-Ft+ÁFA, mindösszesen bruttó 95.272.179,-
Ft összegben biztosított.” 

3.) Jelen határozat 1-2. pontban rögzített helyesbítés összesen 1 500 349 ÁFA többlet-
költség  fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költség-
vetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendeletének 5.b mel-
léklet, 24. Felhalmozási tartalék 24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési
tartaléka soron biztosított a 7.a. 22.5.4 MVP Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés sorra
történő átcsoportosítás útján. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron követő módosí-
tása során vegye figyelembe.

Felelős: 

- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző



             - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

      

 Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. december 23.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemel-

tetési bizottság
elnöke






