
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.02.13.

Javaslat a DMJVÖ Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határozatának módosítására

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 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:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.02.11.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.02.11.

   A napirendi pont rövid tartalma:   a  Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében
bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő, így a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének
kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése, a kivitelező kiválasztása tárgyában megindított közbeszerzési
eljárás lezárása, a nyertes ajánlattevő kihirdetése tárgyában hozott DMJV Önk. Közgy. 565/2019.(X.03.)
határozat módosítása szükséges.

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

Iktatószám: 1206-23/2020

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: 2020…………… Ellenőrzés dátuma: 2020……………
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020…………… Ellenőrzés dátuma: 2020……………
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

Javaslat a DMJVÖ Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határozatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határozatával

döntött a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli terveinek elkészítése

és  kivitelezése”  tárgyában  megindított  feltételes  közbeszerzési  eljárás  eredményének

megállapításáról (előterjesztés 1. sz. melléklete). A határozat 7. pontja rendelkezik a beruházás

fedezetről  és hivatkozik a Támogatási Szerződés 2.  számú módosítására,  mely aláírásával a

támogatási összeg 2019. évi forrása is megérkezett DMJV önkormányzat elkülönített számlájára.

Tehát azóta fejlesztés teljes forrása rendelkezésre áll, de ugyanakkor a Csarnok (I. ütem) és a

Kollégium épületre (II.  ütem) vonatkozóan a feladatok el lettek különítve, de a költségek nem

lettek elkülönítve, ezért a Kollégium épületre sem, és a későbbiekben a Csarnok épületére sem

áll  rendelkezésre  külön-külön  a  fedezet.  Ezért  a  DMJVÖ  Közgyűlésének  565/2019.(X.03.)

határozatának 7. pontját szükséges módosítani.

Továbbá  tájékoztatjuk  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  DMJVÖ  Közgyűlése  855/2019.(XII.23.)

határozatával ((előterjesztés 2. sz. melléklete).  a DVN Zrt. vezérigazgatóját bízta meg azzal a

feladattal,  hogy  DMJV  Önkormányzata  nevében  a  fejlesztés  megvalósítása  érdekében

kezdeményezze  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumánál  a  Támogatási  Szerződés  3.  számú

módosítását, amelyben a két ütem mind feladat és mind költségvetési, mind műszaki és egyéb

tartalom/ szempont szerint elkülönüljön, és a lezárult közbeszerzési eljárás során adott érvényes

ajánlatokra  alapozva  a  szükséges  többletforrás  rendelkezésre  állását  kezdeményezze.

(előterjesztés 3. sz. melléklete), melyre még nem érkezett válasz. Amennyiben marad a program,

akkor a teljes beruházáshoz br. 4.800.000.000,- Ft többletforrás szükséges.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási

és Jogi Bizottság 2020.02.11.-ei rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalja a bizottsági véleményeket

a bizottság elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mellékletek:
1.sz. melléklet: DMJVÖ Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határozata
2. sz. melléklet: DMJVÖ Közgyűlése 855/2019.(XII.23.) határozata
3. sz. melléklet: DMJVÖ Közgyűlése 855/2019.(XII.23.) határozata

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

….../2020. (II.13.) határozata

DMJVÖ Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határozatának módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határo-
zatával döntött a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli tervei-
nek elkészítése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési  eljárás eredményének megállapí-
tásáról.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határo-
zatának 7. pontját jelen határozat szerint módosítja:
„7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 559/2019.(IX.27.) határozatával döntött
a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztése tárgyában létrejött Támogatási szerző-
dés 2. számú módosításáról, mely szerződés 2019.09.27.-én aláírásra került, melyben a
Kollégium épületére vonatkozóan a feladatok el lettek különítve, de a költségek és az ah-
hoz tartozó forrás nem került külön elkülönítésre a fejlesztésen belül. Amennyiben a Tá-
mogatási szerződés 3. számú módosítása során mind a Csarnok (I. ütem) és mind a Kol -
légium épületére (II. ütem) vonatkozóan, mind a feladatok és mind a költségek el lesznek
különítve / át lesznek csoportosítva, és egyben a hiányzó forrást is biztosítja a Támogató,
akkor fog rendelkezésre állni az 1. pontban meghirdetett tárgyú közbeszerzési eljárás fe-
dezete.”

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

           a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály osztályvezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. február 28.
 
Dunaújváros, 2020. február 13.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és

Városüzemeltetési Bizottság
elnöke

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

Bizottság elnöke




