
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás” projekt tervellenőri,
beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó

szerződés aláírására

El  őadó:  Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
El  őkészítő:  Hévizi Andrea, településrendezési ügyintéző

Véleményez  ő bizottságok:  
                       Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
                       Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás” tárgyában a BMSK Zrt.-vel
megkötendő  tervellenőri,  beruházás-  lebonyolítói  és  építési  műszaki  ellenőri feladatok
ellátásának biztosítására vonatkozó szerződés véleményezésére, aláírására irányul.

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

Iktatószám: 866-14/2021

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: 
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:

Egyéb megjegyzések:



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: (25) 412-544/132, 182, 317, 335
E-mail  :   foep@dunaujvaros.hu                                                                                                              

Iktatószám: 866-14/2021
Ügyintéző: Hévizi Andrea

TÁRGY:   Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás”  projekt  tervellenőri,
beruházás-lebonyolítói  és  építési  műszaki  ellenőri  feladatainak ellátására  vonatkozó
szerződés aláírására

Pintér Tamás
Dunaújváros MJV polgármestere
Helyben

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Kormánya  256/2017.  (IX.15.)  Korm.  rendeletben  kizárólagos  joggal  a
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-t (a továbbiakban
BMSK  Zrt.)  jelölte  ki  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás”  járulékos
közbeszerzési szolgáltatójának, beruházás-lebonyolítójának, építési-műszaki ellenőrének.
A megbízási  szerződésben  megbízási  díj  nem  szerepel,  mert  a  Megbízott  a  megbízási
szerződés  teljesítésével  felmerülő  költségeit  az  ÁMB törvény 4.  §  (2)  bekezdése szerint
állami  központi  költségvetésben  biztosított  forrás  fedezi,  azaz  Megbízót  a  Megbízott
tevékenységéért fizetési kötelezettség nem terheli. (Forrás: BMSK Zrt. Megbízási szerződés
helyi önkormányzat részére tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri
feladatok ellátására Általános Szerződési Feltételek 5.pont) 
A fentiekre való tekintettel a tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó – határozati javaslat 1.sz. mellékletét képező - megbízási
szerződést a BMSK Zrt-vel javasoljuk megkötni. 

Kérem  Polgármester  urat,  hogy  szíveskedjen  az  előterjesztés  mellékletét  képező

megbízási szerződés tervezetét véleményezni, s a szerződés megkötéséhez hozzájárulni.

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

Dunaújváros, 2021. február 11.
Tisztelettel:

Szabó Imre 
           osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI: 
1.SZ. MELLÉKLET: 256/2017. (IX.15.) Korm. rendelet
HATÁROZAT MELLÉKLETEK: 
1.SZ. MELLÉKLET:  MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

mailto:foep@dunaujvaros.hu


HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  ./2021. (II.18.) határozata  

a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás” projekt tervellenőri, beruházás-
lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó szerződés

aláírásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.) Magyarország Kormánya a 256/2017. (IX.05.) Korm. rendeletben kizárólagos joggal a

Beruházási,  Műszaki  Fejlesztési,  Sportüzemeltetési  és  Közbeszerzési  Zrt.-t  jelölte  ki  a

„Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás”  tárgyában  járulékos  közbeszerzési

szolgáltatójának, építési műszaki ellenőrének és beruházás-lebonyolítójának.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy  a  „Dunaújvárosi

Kézilabda  Akadémia  beruházás”  tervellenőri,  beruházás-lebonyolítói  és  építési  műszaki

ellenőri feladatok ellátására vonatkozó, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és  Közbeszerzési  Zrt-vel  kötendő  megbízási  szerződés  hozzá  benyújtott  tervezetét

elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A megbízási  szerződés  teljesítésével  felmerülő  költségeket  központi  költségvetési  forrás

fedezi, így önkormányzati forrást a megbízási díj nem igényel.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Főépítészi,  Építésügyi  és

Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy a határozat 2. pontjában megnevezett megbízási

szerződést terjessze be aláírásra.  

 Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

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

Határidő: 2021. március 5.

 Dunaújváros, 2021. február 18.
  

    Pintér Tamás
                                                                                     polgármester
KAPJÁK:  
DMJV PH FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

DMJV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

DMJV PH KÖZGYŰLÉSI OSZTÁLY

IRATTÁR
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