
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szálloda és
rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ mellett”

című pályázathoz kapcsolódó 466/2018.(IX.20.) közgyűlési határozatban biztosított
önkormányzati költségvetést terhelő pályázati előleg visszaadására

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

El  őkészítő:  Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott::    

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 20.

A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szálloda
és rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ mellett” című
pályázathoz  kapcsolódó  tervezési  szerződéshez  megkötésére  biztosított  466/2018.(IX.20.)
közgyűlési határozatban foglalt pályázati előleg visszaadására, mivel a pályázat támogatásának
2019. évi forrása megérkezett.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főép., Építésü. és Környvéd. 
Osztály

Iktatószám: 6393-45/2019.

Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea 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 ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szálloda és rendezvényközpont
létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ mellett” című pályázathoz

kapcsolódó 466/2018.(IX.20.) közgyűlési határozatban biztosított önkormányzati
költségvetést terhelő pályázati előleg visszaadására

A Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  2016.  május  31.  napján  együttműködési
megállapodást  kötött  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  a  város  további
fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodással összefüggő feladatokat
és azok végrehajtását az 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat nevesíti.

A  Modern  Városok  Program  keretében  „Szálloda  és  Rendezvényközpont  létesítése  az
AQUANTIS  Wellness-  és  Gyógyászati  Központ  mellett”  projekten  belül  több  szerződés
feltételes megkötése vált szükségessé.
A Kormány 1086/2019.(III.5.) számú határozatában döntött arról, hogy a Modern Városok Program
keretében egy dunaújvárosi szálloda és rendezvényközpont létesítéséhez szükséges támogatást
biztosítja 1.993.773.000 Ft forrás erejéig.
A támogatói okirat megküldésre került, azonosítószáma: GF/JSZF/414/11/2019.

A támogatás megérkezését követően a pályázati forrás biztosítása az önkormányzat költségvetés
terhére már nem szükséges, ezért a 466/2018.(IX.20.) közgyűlési határozatban foglalt 80.645.000
Ft visszavezetése szükséges 2019. évi költségvetése 5.b melléklet  24.1 „Pályázati tevékenység,
felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sorra.

Bizottsági vélemények:
 

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság  és  az  Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. december 20-án tárgyalja, véleményüket szóban ismertetik.

 

Tisztelt Közgyűlés!

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

1.SZ.MELLÉKLET 466/2018.(IX.20.) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT
2.SZ.MELLÉKLET: TÁMOGATÓI OKIRAT



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (XII. 23.) határozata

a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szálloda és rendezvényközpont
létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ mellett” című pályázathoz

kapcsolódó 466/2018.(IX.20.) közgyűlési határozatban biztosított önkormányzati
költségvetést terhelő pályázati előleg visszaadására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya módosítást végezzen  Dunaújváros

Megyei  Jogú Városi  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  és  annak végrehajtásáról  szóló

6/2019. ( II. 14.) rendelet 7.a és az 5.b mellékletén. A 80.645 ezer Ft összegű előfinanszírozásként

nyújtott, saját forrás biztosítása 7. a melléklet 22.5.1. MVP Szálloda tervezés költségsoráról az 5.b.

melléklet  24.1  „Pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész”  felhalmozási  céltartalék  sorra

átvezetésre kerüljön.

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

javaslat 1.) pontjában részletezett  előirányzat  átcsoportosítást  Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetési  rendeletének  következő  módosításakor  vegye

figyelembe. 

Felelős: -a költségvetési rendelet módosításáért: 

                a jegyző 

      -a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

 
Dunaújváros, 2019. december 23.

 

 

Tóth Kálmán sk.

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

 

                              Tóth Kálmán sk.

Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság elnöke






