
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.21.

Javaslat 
a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések meghozatalára

El  őadó:   Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke

El  őkészítő:   Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző

Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.10.20.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.10.20.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2021.10.20.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Modern Városok Program “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című
projekt keretén belül megvalósuló vendéglátó épület (volt Remix) hasznosítását előkészítő
döntések meghozatalára irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: 9396-14/2021
Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma:25/544-182
Ügyintéző aláírása: Nagyidai Napsugár 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: Dzsupin Andrea
Leadás dátuma: 2021.10.15. Ellenőrzés dátuma:2021.10.15.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita
Leadás dátuma: 2021.10.15. Ellenőrzés dátuma: 2021.10.15.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.10.15. Ellenőrzés dátuma: 2021.10.15.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések meghozatalára

  

Tisztelt Közgyűlés!

A  Modern  Városok  Program  keretében  a  dunaújvárosi  Szalki-sziget  rekreációs  célú

fejlesztését célzó beruházás majdani üzemeltethetőségi lehetőségének szakmai kivizsgálása

szükséges, melynek elkészítésére  - Főépítészi és Pályázati Osztály megkeresésre - a DV N

Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 1.800.000,- Ft + ÁFA árajánlatot adott.

A  közfeladat  ellátási  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  Dunaújváros  Megyei  Jogú

Város Önkormányzatának nevében eljárva Vasmű u. 41. Irodaház Kft. indikatív árajánlatokat

kért  be  a „Szalki  sziget  rekreációs  fejlesztése”  projekthez  megvalósításához  szükséges

fenntarthatósági  (üzemeltethetőségi  lehetőségek  szakmai  kivizsgálása)  tanulmány

elkészítésére  a piaci  árak alátámasztására. Az eljárás eredménye igazolta, hogy a DV N

Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. kedvezőbb áron láthatja el az érintett feladatot a

az indikatív árajánlatokat adott piaci gazdasági szereplőknél.  

A fentieket figyelembe véve  Modern Városok Program keretén belül megvalósuló  “Szalki-

sziget rekreációs célú fejlesztése”  projekt  fenntarthatósági (üzemeltethetőségi lehetőségek

szakmai kivizsgálása) tanulmány elkészítését  javasoljuk átadni in house-ba a DV N Zrt-nek.

A szerződés nettó  1.800.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó  2.286.000,-Ft  megbízási  díjának

fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről

és annak végrehajtásáról  szóló 6/2021 (II.18.)  rendelet  9.  melléklet  24.  Felhalmozási

tartalék  24.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség sorról  a  7.  melléklet

22.3/  MVP  dologi/  MVP-Szalki  dologi  sorra  történő  átcsoportosítás  terhére  soron

rendelkezésre áll, a projekt keretében-terhére elszámolható

Bizottsági vélemények:

Az Ifjúsági,  Sport  és  Turisztikai  Bizottság,  a Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési

Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2021. október 20-i

rendkívüli ülésén tárgyalja. 

A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

MELLÉKLET:
1.SZ. MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  ./2021. (X.21.) határozata  

a  Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések meghozataláról

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

MVP  “Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése”  című  projekt  fenntarthatósági

(üzemeltethetőségi lehetőségek szakmai kivizsgálása) tanulmány elkészítésének feladata in

house-ba átkerüljön a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-hez.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  jelen  határozat

mellékletét képező, hozzá benyújtott megbízási szerződés tervezetét elfogadja és hozzájárul

a szerződés megkötéséhez.

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a

határozat közlésére, továbbá felhatalmazza  a határozat 2.pontjában megnevezett, a DV N

Zrt-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  2.  pontban  szereplő  megbízási

szerződés 1.800.000,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 2.286.000,-Ft megbízási díjára fedezetet

biztosítson a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről és

annak  végrehajtásáról  szóló  6/2021  (II.18.)  rendelet  9.melléklet  24.Felhalmozási  tartalék

24.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség  sorról  a  7.melléklet  22.3/MVP

dologi/MVP-Szalki dologi sorra történő átcsoportosítás terhére. 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt,

hogy a határozat 4. pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú

Város  Önkormányzatának  2021.évi  költségvetési  rendeletének  következő  módosításakor

vegye figyelembe.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában, elkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és pályázati osztály vezetője

- a költségvetési rendelet módosításáért:

a jegyző

- a  költségvetési  rendelet  módosításában  való  közreműködésért,  és  a

kötelezettség nyilvántartásba vételéért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



Határidő: 

- a határozat közlésére: 2021. október 28.

- a szerződés aláírására: 2021. november 12.

- a kötelezettségvállalás teljesítésére:

2021. november 5.

- a rendelet módosítására:

a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

 Dunaújváros, 2021. október 21.   

Tóth Kálmán sk. Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke Bizottság elnöke

                 Motyovszki Mátyás s.k.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke








