
Fedőlap

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

Javaslat 
az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt eszközbeszerzésével

kapcsolatos 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  “Szalki-sziget  vonzerejének  növelése”  alprojekt
eszközbeszerzési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: 9396-13/2021
Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma:25/544-182
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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt eszközbeszerzésével

kapcsolatos döntések meghozatalára

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő
Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  2019.09.19-én  szerződést  kötöttek  a  1639/2017
(IX.11.)  Korm.határozat  1.  pontja  értelmében  megvalósításra  kerülő  Modern  Városok
Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás
kivitelezési munkálatainak elvégzésére. A szerződéses kivitelezési munkák készültségi foka
meghaladja a 80%-ot. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  megkezdete  a  projekt  keretében
beszerzendő  eszközök,  berendezések  listájának  összeállítását,  mely  során  egyértelművé
vált, hogy egyes eszközök és berendezési elemek beépítése, beüzemelése – a garanciális
viták  elkerülése  érdekében  -  kizárólag  a  kivitelezést  végző  céggel  együttműködve
lehetséges.

Fentiek  alapján  javasoljuk  a  DVG  Zrt-vel  megkötött  vállalkozási  szerződés  tárgyát  az
eszközbeszerzési, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó elhelyezési/beépítési feladatokkal
kibővíteni. Fenti feladatokra a projektben eszközbeszerzés soron rendelkezésre álló forrás
36 881 500 Ft + ÁFA, összesen bruttó 46 839 505 Ft. A többlet feladat megvalósítása a
teljesítési véghatáridő módosításával is jár.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a 9. melléklet
24. Felhalmozási tartalék 24.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartalék
sorról  a  12.  melléklet  23.5.3 MVP Szalki  sziget  beruházás sorra történő átcsoportosítást
követően  a  szerződésmódosítás  fedezetének  biztosításához  szükséges  összeg
rendelkezésre áll.

A projekt megvalósítása érdekében az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 4. számú
vállalkozási szerződés módosítást javasoljuk megkötni a DVG Zrt-vel.

Bizottsági vélemények:
A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ifjúsági,  Sport  és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság  2021.10.20-i ülésén
tárgyalja. 

A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

Javaslat melléklete:
1. számú melléklet: Vállalkozási szerződés és módosításai – DVG Zrt.
2. számú melléklet: Vállalkozási szerződés 4. számú módosításának tervezete – DVG Zrt.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2021. (X.21.) határozata 

az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt eszközbeszerzésével
kapcsolatos döntések meghozataláról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Modern  Városok
Program „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében a
DVG Zrt-vel  megkötött  és  3  alkalommal  módosított  vállalkozási  szerződés 4.  számú
módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul  ahhoz, hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  1.  pontban  szereplő
szerződésmódosítás  vállalkozási  díjára  bruttó  46 839 505  Ft  fedezetet  biztosítson
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 tartalék sorról a 12. melléklet 23.5.3
MVP Szalki sziget beruházás sorra történő átcsoportosítással.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  vállalkozási  szerződést
aláírja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt,
hogy a határozat 2. 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, előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és pályázati osztály vezetője
- a költségvetési rendelet módosításásáért

a jegyző
-  a  költségvetési  rendelet  módosításásában  való  közreműködésért,  és  a
kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



Határidő:

- a kötelezettségvállalás teljesítésére: 
2021. november 5.

 - a rendelet módosítására: 
 a költségvetési rendelet soron következő módosításának idő-
pontja

- a határozat közlésére: 
2021. október 28.

 

Dunaújváros, 2021. október 21.

  

Tóth Kálmán sk.

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.

az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás sk.

az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság elnöke








