
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.07.16

Javaslat a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum
energetikai fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására

vonatkozó szerződéstervezetek elfogadásáról szóló
453/2020. (05.25.) PM 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
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.07.09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.07.09.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” 
projektre kötött 4 db dologi költségvonzattal járó szerződés megkötése kapcsán hozott 453/2020. 
(05.25.) PM határozatban egy pontjában a költségvetési előirányzat pontosítása szükséges.

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

Iktatószám: 2382 - 15 / 2020

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma:25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó 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: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika s.k.

                                                                   Benkovics Kornélia s.k.
Leadás dátuma: 2020.06.30. Ellenőrzés dátuma: 2020.06.30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: : 2020.06.30. Ellenőrzés dátuma: : 2020.06.30.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai
fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására vonatkozó

szerződéstervezetek elfogadásáról szóló
453/2020. (05.25.) PM határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001
azonosítószámú „Dunaújvárosi  Dózsa Mozi  Centrum energetikai  fejlesztése”  című projekt
tárgyában 2019. június 20-án hatályba lépett támogatási szerződéssel rendelkezik.

A 453/2020. (05.25.) PM határozat szerint az alábbi szerződések megkötésére került sor a DVN
Zrt.-vel az alábbi forrás-megjelölésekkel:

1) Képzési anyag kidolgozása, képzés megtartása: nettó 100.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó
127.000,-Ft, forrás: az  5. melléklet 23.4 TOP programok /3. dologi előirányzat  (TOP
6.5.1 DMC) sor

2) Energetikai szakmérnök feladatok: nettó 814.094,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.033.900,-Ft,
forrás:  az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség
tartaléka soron

3) Közbeszerzés szakértői feladatok: nettó 1.543.307,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.960.000,-
Ft, forrása:  az  5.b melléklet 25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség
tartaléka soron

4) Szükségletfelmérési feladatok:  nettó 2.116.535,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.688.000,-Ft,
forrása:  az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség
tartaléka soron

A 2.), 3.), 4.) sorszámú szerződések voltak a további éveket terhelő kötelezettség tartalék sorral
érintettek,  e  költségek  beállítása  a  2021.  évi  kiadásként  történt  a  költségvetés  tervezésekor
rendelkezésre  álló  információk  alapján,  és  a  fenti  határozat  végrehajtásával  ezek 2020.  évre
történő átvezetése történt meg.
Egy  számjegy  véletlen  elírása  történt  az  alátámasztó  dokumentációban,  ezt  észlelvén
megállapításra került, hogy összesen 93 900 Ft (bontva: nettó 73.937,- + 19.963,- Ft ÁFA) nem a
„Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség”  tartalék  sorból  biztosítandó,  hanem  a
projekthez  rendelt  beruházási  vagy  dologi  sorok  maradványösszegéből.  A legkisebb  összegű
szerződésnél javasolt ezt a módosítást megtenni a másik két szerződés forrásának változatlanul
hagyásával.

A fentiek  miatt  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere a  katasztrófavédelemről  és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdésében  biztosított  hatáskörében hozott  453/2020.  (05.25.)  PM  határozatban  a
költségvetési előirányzat pontosítása javasolt az alábbiak szerint.



A 453/2020. (05.25.) PM határozat
helyesbítendő szöveg

HELYESBÍTETT SZÖVEG

7. pont:

„A 2. pontban megnevezett a energetikai szak-

mérnöki  feladatok ellátására vonatkozó meg-

bízási  szerződés  nettó  814.094,-Ft  +  ÁFA,

azaz  bruttó  1.033.900,-Ft  megbízási  díjának

fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi költ-

ségvetésében  az     5. melléklet 23.4 TOP prog  -  

ramok /3.  dologi  előirányzat   az  5.b  melléklet  

25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kö-

telezettség tartaléka felhalmozási tartalék elő-

irányzat sorról   történő átcsoportosítás útján.  ”  

7. pont:

„A 2.  pontban megnevezett  energetikai  szak-

mérnöki  feladatok ellátására vonatkozó  meg-

bízási  szerződés  nettó  814.094,-  Ft  +  ÁFA,

azaz  bruttó  1.033.900,-Ft  megbízási  díjának

fedezete rendelkezésre áll a  Dunaújváros Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi költ-

ségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP prog-

ramok /3. dologi előirányzaton:  940 000 Ft az

5.b melléklet 25.1 Pályázatokból további éve-

ket terhelő kötelezettség tartaléka felhalmozási

tartalék előirányzat sorról,  73.937,- + 19.963,-

Ft  ÁFA =  93  900  Ft pedig  a  7.a  melléklet/

23.4.3  TOP-6.5.1-16-1  Dózsa  Mozicentrum

energetikai fejlesztés előirányzat sorról történő

átcsoportosítás útján.”

A határozat minden egyéb pontja változatlanul érvényben marad.

A módosítás többlet forrás bevonásával nem jár, az összeg nem változott.

A beruházás soron jelenleg 150 340 Ft szerződéssel nem lekötött maradványösszeg van, a dolo-
gi soron pedig 900 Ft, így a beruházás sorról javasolt egy lépésben az átcsoportosítás. (K71 ro-
vat + áfa)

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 453/2020. (05.25.) PM határozat módosítását, a határo-
zatban feltüntetett előirányzat pontosítását támogatni szíveskedjék.

Előterjesztés 1. sz. melléklete: 453/2020. (05.25.) PM határozat

Bizottsági  vélemények:  jelen  előterjesztést  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság  és  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2020.07.09-ei  ülésén  tárgyalta.  A
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tagjai 8 igen szavazattal a határozati javaslat
elfogadását javasolták a közgyűlésnek. Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést
7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..…./ 2020. (VII. 16.) határozata

Javaslat a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum
energetikai fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására

vonatkozó szerződéstervezetek elfogadásáról szóló
453/2020. (05.25.) PM határozat módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2019. (III.21.) határozatának 7. pontjá-
nak alábbi szövegrészét:

„A  2.  pontban  megnevezett  a  energetikai  szakmérnöki  feladatok  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződés nettó 814.094,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.033.900,-Ft megbízási díjá-
nak  fedezete  rendelkezésre  áll  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata

2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3. dologi előirányzat az
5.b melléklet 25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka felhalmo-
zási tartalék előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján.”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„A 2. pontban megnevezett energetikai szakmérnöki feladatok ellátására vonatkozó meg-
bízási szerződés nettó  814.094,-Ft + ÁFA, azaz bruttó  1.033.900,- Ft megbízási díjának
fedezete rendelkezésre áll a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi
költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3. dologi előirányzaton: 940 000 Ft
az 5.b melléklet 25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka felhal-
mozási tartalék előirányzat sorról,  73.937,- + 19.963,- Ft ÁFA =  93  900 Ft pedig a 7.a
melléklet/23.4.3  TOP-6.5.1-16-1  Dózsa  Mozicentrum  energetikai  fejlesztés  előirányzat
sorról történő átcsoportosítás útján.”

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. pont-
jában vállalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés soron követő módosítása so-
rán 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: 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. július 16.

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

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke





Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám: 24355-17/2020

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
453/2020. (05.25.) határozata

a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai
fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására vonatkozó

szerződéstervezetek elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a  TOP-6.5.1-16-
DU1-2018-00001 “Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” projekt
megvalósítása  érdekében  a  projekt képzési  anyag  kidolgozásának,  képzés
megtartásának ellátására vonatkozó, az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező, hozzá
benyújtott  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt-vel  kötendő
szerződéstervezetet elfogadja, a megbízási szerződés aláírásához hozzájárul.  

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a  TOP-6.5.1-16-
DU1-2018-00001 “Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” projekt
megvalósítása érdekében  a  projekt energetikai  szakmérnöki  feladatainak ellátására
vonatkozó,  az  előterjesztés  2.sz.  mellékletét  képező,  hozzá  benyújtott  DV  N
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel kötendő szerződéstervezetet elfogadja,
a megbízási szerződés aláírásához hozzájárul.  

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a  TOP-6.5.1-16-
DU1-2018-00001 “Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” projekt
megvalósítása  érdekében  a  projekt közbeszerzés  szakértői  feladatainak  ellátására
vonatkozó,  az  előterjesztés  3.sz.  mellékletét  képező,  hozzá  benyújtott  DV  N
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel kötendő szerződéstervezetet elfogadja,
a megbízási szerződés aláírásához hozzájárul.  

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a  TOP-6.5.1-16-
DU1-2018-00001 “Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” projekt
megvalósítása  érdekében  a  projekt szükségletfelmérési  feladatainak ellátására
vonatkozó,  az  előterjesztés  4.sz.  mellékletét  képező,  hozzá  benyújtott  DV  N
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel kötendő szerződéstervezetet elfogadja,
a megbízási szerződés aláírásához hozzájárul.  

Előterjesztés 1. melléklete



5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri  a Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi Osztály  vezetőjét,  hogy az 1-4. pontban megnevezett  megbízási
szerződéseket terjessze be aláírásra.  

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
        Határidő: 2020. május 29.

6) Az  1.  pontban  megnevezett  a  képzési  anyag  kidolgozásának,  s  a  képzés

megtartásának ellátására vonatkozó  megbízási szerződés nettó  100.000,-Ft + ÁFA,

azaz bruttó 127.000,-Ft  megbízási díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az  5. melléklet 23.4

TOP programok /3. dologi előirányzat soron.

7) A 2. pontban megnevezett a  energetikai szakmérnöki  feladatok ellátására vonatkozó

megbízási szerződés nettó  814.094,-Ft + ÁFA, azaz bruttó  1.033.900,-Ft  megbízási

díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3. dologi előirányzat

az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség  tartaléka

felhalmozási tartalék előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján.

8) Az 3. pontban megnevezett a közbeszerzés szakértői feladatok ellátására vonatkozó

megbízási szerződés nettó 1.543.307,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.960.000,-Ft megbízási

díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3. dologi előirányzat

az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség  tartaléka

felhalmozási tartalék előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján.

9) Az  4.  pontban  megnevezett  a  szükségletfelmérési  feladatok ellátására vonatkozó

megbízási szerződés nettó 2.116.535,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.688.000,-Ft megbízási

díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3. dologi előirányzat

az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség  tartaléka

felhalmozási tartalék előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján.



10)10.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazza a jegyzőt, hogy a

határozat 1-4.) pontjában megnevezett megbízási szerződések forrásának biztosítását

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rende-

letének következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: 

- a költségvetési rendelet módosításáért: 
a jegyző 

 -a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása
  

Dunaújváros, 2020. május 25.

  

Pintér Tamás
polgármester

KAPJÁK:  

DMJV PH KÖZGYŰLÉSI OSZTÁLY

DMJV PH FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

IRATTÁR
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