
 Fedőlap
Az el  őterjesztés közgyűlés elé kerül  

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.11.18.

Javaslat az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli
módosítására.

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:  Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezető
Rózsavölgyi Katalin pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Horváth Anita DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgató, 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. e-mail: ………., ………

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.11.17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.11.17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú  „Aquantis  Látogatóközpont
kialakítása”  című,  illetve  az  ahhoz  kapcsolódó  Modern  Városok  Program  keretében  „Szálloda  és
Rendezvényközpont  létesítése az AQUANTIS Wellness-  és Gyógyászati  Központ mellett”  elnevezésű
projektek vonatkozásában a projektek kiviteli tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződésről szóló
705/2021. (VI.24.) közgyűlési határozata módosítására irányul (fedezetarány).

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: 
Főépítészi és Pályázati Osztály

Iktatószám: 40527-2/2021

Ügyintéző neve: Rózsavölgyi Katalin Ügyintéző telefonszáma:25/544-366
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: 2021.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:            Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2021.11.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                                   dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2021.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli
módosítására.

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV Önkormányzata  Közgyűlése  705/2021.  (VI.24.) határozatával  elfogadta  a
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” című,
illetve  az  ahhoz  kapcsolódó  Modern  Városok  Program  keretében  „Szálloda  és
Rendezvényközpont  létesítése  az  AQUANTIS  Wellness-  és  Gyógyászati  Központ  mellett”
elnevezésű  projektek  megvalósítása  érdekében  a  projektek  kiviteli  tervezési  feladatainak
ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.-vel  kötendő  vállalkozási  szerződés  tervezetét,  és  annak
megkötéséhez hozzájárult. 

A Közgyűlés a 743/2021. (VII.15) határozatával módosította a fenti határozatát (ezer forintra
kerekítés).

A határozat  módosított  2.)  pontja  nevesíti  a vállalkozási  díj  fedezetét  biztosító költségvetési
sorokon rendelkezésre álló összegeket.

Az  Önkormányzat  a  vállalkozási  díjra  fedezetet  biztosított  Dunaújváros  MJV  2021.  évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.) rendelet 12. melléklet 22.2.1
TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis látogatóközpont kivitelezése" soron (20.317.120 Ft) és
a 12. melléklet /22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” előirányzat soron (62.232.880 Ft).

Mivel a  két projekt költségvetése várhatóan nem az eredetileg tervezett arányban nyújt
fedezetet a vállalkozási díjra, ezért a határozatot ismételten módosítani javasolt az alábbiak
szerint.

Eredeti és első módosítás egyben Javasolt módosítás

Dunaújváros MJV 2021.  évi  költségvetéséről
és annak végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.)
rendelet  12.  melléklet  22.2.1  TOP
Programok  /TOP  6.1.4-3  "Aquantis
látogatóközpont  kivitelezése"  soron
(20.317.120  Ft)  és  a  12.  melléklet  /22.3.1
„MVP Szálloda  tervezés”  előirányzat  soron
(62.232.880 Ft).

Dunaújváros  MJV 2021.  évi  költségvetéséről
és annak végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.)
rendelet 12. melléklet 22.2.1 TOP Programok /
TOP  6.1.4-3  "Aquantis  látogatóközpont
kivitelezése"  soron  (31.629.120 Ft) és a 12.
melléklet  /22.3.1  „MVP Szálloda  tervezés”
előirányzat soron (50.920.880 Ft).

 

Fenti összegek a nevezett költségvetési sorokon rendelkezésre állnak. A módosításnak plusz
forrásigénye  nincs,  a  kötelezettségvállalás  módosítására  van  szükség,  előirányzat
átcsoportosítást sem igényel.

Kérjük a Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a  743 /2021 (VII.15) határozattal módosított 705/2021.
(VI.24.) közgyűlési határozat módosítását, a határozatban feltüntetett  fedezeti összeg pro-
jektek közötti arányának korrekcióját támogatni szíveskedjék.

Bizottsági vélemények:
A javaslatot  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.11.17-i ülésén tárgyalja. 



Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját,  a bizottságok véleményét
azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Javaslat melléklete:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 705/2021. (VI.24.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 743/2021. (VII.15.) határozata

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…  ./2021. (XI.18.) határozata  

Az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli
módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 743/2021 (VII.15) határozat-
tal módosított 705/2021. (VI.24) határozata 2. pontjának alábbi szövegrészét :

„Dunaújváros MJV 2021. évi  költségvetéséről és annak végrehajtásáról  szóló 6/2021 (II.18.)
rendelet 12. melléklet 22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis látogatóközpont kivitele-
zése" soron (20.317.120 Ft) és a 12. melléklet /22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” előirányzat so-
ron (62.232.880 Ft).”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„Dunaújváros MJV 2021. évi  költségvetéséről és annak végrehajtásáról  szóló 6/2021 (II.18.)
rendelet  12.  melléklet  22.2.1  TOP  Programok  /TOP  6.1.4-3  "Aquantis  látogatóközpont
kivitelezése"  soron  (31.629.120  Ft)  és  a  12.  melléklet  /22.3.1  „MVP  Szálloda  tervezés”
előirányzat soron (50.920.880 Ft).”

2.) Jelen határozat 1. pontjában rögzített módosítás a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.) ren-
delet  22.2.1  TOP Programok  /TOP 6.1.4-3  "Aquantis  látogatóközpont  kivitelezése és  a
22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” sorokon biztosított.

Felelős: 

- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester



- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi és  pályázati osztály vezetője

      Határidő: 
- a határozat közlésére: 

2021.12.02. 

Dunaújváros, 2021. november 18.

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

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüze-

meltetési bizottság
elnöke






