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Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert futókör kialakításához
saját forrásból biztosított önerő kiegészítésére
Előadó:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
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ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
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A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban
2 db sportparkot és 1 db futókört nyert, 2020-ban egy sportpark és egy futókör létesítése valósulna
meg. A BMSK Zrt-vel kötött Együttműködési Megállapodás ill. a 823/2019. (XII.23.) határozat alapján
a Felső Duna-parti futókör kapcsán 12 606 920 Ft önerő biztosítását vállaltuk (50 %), melyet a
beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő ajánlata alapján további 589 627 Ft-tal emelni szükséges.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Borka Ildikó
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k.

Iktatószám: 1202 - 2 /2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2020.03.13.
Ellenőrzés dátuma: 2020.03.17.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Nagy Lászlóné s.k.
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2020.03.13.
Ellenőrzés dátuma: 2020.03.13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020.03.19.
Törvényességi észrevétel: Amennyiben van: -

dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2020.03.20.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert futókör kialakításához
saját forrásból biztosított önerő kiegészítésére
Tisztelt Közgyűlés!
Előzmények
I. ütem
Önkormányzatunk a 1314/2016 (VI.30.) kormányhatározat alapján meghirdetett Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein belül központi költségvetési forrásból 1 db
ún. „C” típusú, 8 sporteszközt tartalmazó kültéri sportparkot nyert 2016 decemberében, mely
2017-ben telepítésre is került a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) lebonyolításában a
Felső Duna-parton a Batsányi J. u mögött.
Kapcsolódó közgyűlési határozatok: 473/2016. (VII.18.), 66/2017. (I.26.)
Az önkormányzat köteles volt a saját költségén a munkaterületet kivitelezésre alkalmassá tenni,
valamint önrészből történt a felszíni vízelvezetés és a bekötő járda, majd a közvilágítás kiépítése.
II. ütem
A BMSK Zrt. 2018.03.01-jén kelt BMSK-I-120/0007/2018 számú értesítő levelében közölt miniszteri
döntés szerint további 1 db sportparkot és 1 db futókört nyertünk (eredetileg 4 parkot és 1 futókört
igényeltünk)
A megvalósítás helyszínei:
futókör: 2400 Dunaújváros, Batsányi János utca, Hrsz.: 87/15, a meglévő sportpark köré
2. sportpark: 2400 Dunaújváros, Március 15. tér, Hrsz.: 730/332
Jelenleg a projekt előkészítése zajlik, a megvalósító a BMSK Zrt. Pénzbeni támogatásban nem
részesülünk, maguk az eszközök kerülnek az önkormányzat tulajdonába, fenntartásába.
A létrejött sportparkok működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges feltételekről az önkormányzat
köteles gondoskodni (funkció szerinti fenntartás, karbantartás, üzemeltetés, ingyenes használat) a
műszaki átadás-átvétel lezárultától számított 5 évig.
A beruházás megvalósításának időszaka várhatóan a 2020. év.
Mind a BMSK-val kötött konzorciumi megállapodás, mind az együttműködési megállapodás
2019.06.24-étől hatályos. Kiemelendő, hogy a felek a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárást közös ajánlatkérőként valósítják meg, amelynek teljeskörű lefolytatását a
BMSK végzi.
Az együttműködési megállapodás 3.3.1 pontja szerint az önkormányzati önerő összege a futókör
beruházás 50 %-a: 12 606 920 Ft a következő kiegészítéssel:
“A futókörök megvalósításához szükséges Önkormányzati Önerő pontos összegét a jelen
Megállapodás aláírásakor a BMSK csak tájékoztató jelleggel, becsülni tudja, a futókör beruházás
becsült, tájékoztató jellegű és kötő erővel nem biró összköltség adata bruttó 25 213 840 Ft. Ennek
megfelelően az Önkormányzati Önerő becsült, tájékoztató jellegű és kötő erővel nem biró összege
bruttó 12 606 920 Ft”
A sportpark kialakításához nem került rögzítésre önerő.
Az önkormányzat továbbá nyilatkozott arról, hogy biztosítja a 400 m futókör kivitelezéséhez
szükséges régészeti felügyeletet, s annak költségeit. (kelt: 2019.05.22.)
A közgyűlés 823/2019. (XII.23.) határozatával 14 106 920 Ft-ot biztosított a projekt megvalósítására:

12 606 920 Ft-ot a futókör 50 %-os önrészére + 1 500 000 Ft-ot a kapcsolódó kötelező régészeti
megfigyelés költségeire.
2020.03.05-én kelt levelében a BMSK Zrt. arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a beszerzési
eljárást lefolytatta, a legkedvezőbb ajánlattételi ár a teljes dunaújvárosi beruházásra bruttó
42 541 919, melyből a futókör összegének 50 %-át, 13 196 547 Ft-ot köteles biztosítani az
önkormányzat.
A korábbiakban előirányzat szinten elkülönített önrész 12 606 920 Ft volt, a tényleges önrész
13 196 547 Ft, a különbözetet: 589 627 Ft-ot szükséges biztosítani, majd nyilatkozni annak
rendelkezésre állásáról, vállalásáról.
Az előirányzat jelenlegi összege 20 M Ft, amely a következő költségekből adódik:
12 607 e futókör önerő
7 393 e járulékos beruházási feladatok
A fentiek alapján javasoljuk a 2020. évi költségvetésben a 7. a. melléklet 13. Sport célok és
feladatok / Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program – kivitelezés előirányzat
emelését 589 627 Ft-tal, mivel a beruházás járulékos munkáinak költségeire szánt összeget
(vízelvezetés, földmunka, esetlegesen közvilágítás) nem célszerű csökkenteni.
A költségek fedezete rendelkezésre áll a 2020. évi költségvetés 5. melléklet 22.3. TOP
programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek soron.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: 473/2016. (VII.18.) határozat
2. sz. melléklet: 66/2017. (I.26.) határozat
3. sz. melléklet: Értesítés kérelem támogatásáról (II. ütem) 2018.03.01.
4. sz. melléklet: együttműködési megállapodás
5. sz. melléklet: konzorciumi megállapodás
6. sz. melléklet: nyilatkozat a régészeti felügyelet biztosításáról
7. sz. melléklet: 823/2019. (XII.23.) határozat
8. sz. melléklet: értesítés a beszerzési eljárásról és a futókör önrész megemeléséről
Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság és az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2020. 03. 17.-ei ülésén tárgyalja. A
bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2020. (III.26.) határozata

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert futókör kialakításához saját
forrásból biztosított önerő kiegészítéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 823/2019. (XII.23.) határozatában rögzítette a
BMSK Zrt.-vel a Nemzeti Szabadidős– Egészség Sportpark Program kapcsán 2019.06.24én

megkötött

Együttműködési

Megállapodás,

illetve

Konzorciumi

Megállapodás

megismerését, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a 2018.03.01-jei BMSK-I-120/0007/2018
számú értesítés alapján nyert 400 méteres futókör megvalósításához 50 % önerőt: 12 606

920 Ft-ot, valamint a kapcsolódó kötelező régészeti megfigyelés költségeire 1 500 000 Ft-ot
biztosít.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az 1. pontban rögzített futókör
megvalósításához biztosított önrész 589 627 Ft-tal történő megemeléséhez, így Dunaújváros
MJV Önkormányzata a futókör beruházás megvalósításához összesen 13 196 547 Ft önerőt
vállal.
3. A 2. pontban rögzített 589 627 Ft forrásául a 2020. évi költségvetés 5. melléklet 22.3. TOP
programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek sora szolgál
a 7.a. melléklet 13. Sport célok és feladatok előirányzatra történő átcsoportosítás révén.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati
javaslat 3. pontjában részletezett előirányzat módosításokat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének módosításakor vegye figyelembe.
Felelős:

- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:

2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. március 26.
Tóth Kálmán s.k.
pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság
elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
ifjúsági, sport és turisztikai
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

