Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. november 16.
Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről

Előadó:

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési,környezetvédelmiés turisztikaibizottság elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott:DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városüzemeltetési,Környezetvédelmiés TurisztikaiBizottság
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A napirendi pont rövid tartalma:A dunaújvárosi Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2.
ütem megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a BMSK Zrt.vel kötendő Megbízási Szerződések megkötéséhez és az ahhoz szükséges egyéb dokumentumok
aláírására
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Hévizi Andrea
Ügyintéző aláírása:
……………………..

Iktatószám:
543-79/2017
Ügyintéző telefonszáma:
06-25-544-132
Osztályvezető aláírása: ……………………..

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Van/NincsLeadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Amennyiben van:
Észrevétel:-

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Észrevétel: Amennyiben van:
II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Észrevétel: Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű / minősített
Nyílt ülés/ Zárt ülés

JAVASLAT
Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről
Tisztelt Közgyűlés!
1.) Előzmények:
- Stadion fejlesztése I. ütem:
A stadion fejlesztés 1. ütemére még az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötöttünk
szerződést. A 600 millió Ft-os fejlesztés, azaz az I. ütem befejezésre került, a pénzügyi
elszámolás van folyamatban.
- Stadion fejlesztése II. ütem:
A fejlesztés 2. üteme a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került. A támogatás forrása is más
sorról történik a központi költségvetésben.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. 03. 02.-ei ülésén 139/2017.(III.02.)
határozatával döntött a „ Dunaújváros labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem
támogatására irányuló döntések meghozataláról ( 1. sz. melléklet), a polgármestert felhatalmazta
az erre irányuló döntések meghozatalára és a határozat mellékleteként előterjesztett támogatási
szerződés tervezet aláírására. A Támogatási Szerződés 2017.04.11-én került aláírásra
(SBF/315/2017-NFM_SZERZ.). A fejlesztésre fordítható támogatási összeg 2017. évre a
beruházásra 498.256.000,-Ft, melyből a felhasználást figyelembe véve rendelkezésre áll jelenleg
484.828.557,-Ft.
A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és önkormányzati
sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos
további intézkedésekről szóló 2041/2015. kormányhatározat a fejlesztés 2016. évi forrását
400 millió forint keretösszegben határozta meg. Időközben az egyes fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat Dunaújváros
labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése soron 2016-ban rendelkezésre álló 400 millió Ft
átcsoportosítását rendelte el. A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére
végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének visszapótlásáról szóló 1857/2016.
(XII. 27.) Korm. határozat arról döntött, hogy a visszapótlás részben vagy egészben legkésőbb
2017. július 2-ig megtörténhet. A visszapótlás folyamatban van, a támogatási szerződés
módosítása előkészítés alatt áll az NFM-nél.
Valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
a fejlesztés 2017. évi forrását500 millió forint keretösszegben határozta meg. A fejlesztés II.
ütemére tehát mindösszesen bruttó 900 millió forint költségvetési forrás áll majd
rendelkezésre.
2.) Jelen előterjesztés:
A fejlesztés 1. ütemének a lebonyolításában is a közreműködő a BMSK Zrt. volt. Jelen esetben is
a BMSK Zrt. van kijelölve a feladat ellátására (A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében
megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014 (I.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján).
A BMSK Zrt. megküldte a kötendő szerződésekre a tervezeteket 1. Lebonyolítói munkákra, 2.
Műszaki ellenőri feladatok ellátására (határozati javaslatok melléklete) véleményezésre és
aláírásra. Közbeszerzési feladatok nem lesznek a fejlesztés során már.
Jelen előterjesztés a BMSK Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződésekre vonatkozó határozati
javaslatokat tartalmazza.

Bizottsági vélemények:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási,
kulturális, ifjúsági és sport bizottság, a pénzügyi bizottság, a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság az előterjesztést 2017. november 14-ei rendkívüli ülésén tárgyalja, a
bizottsági véleményeket az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elfogadásra.
I. Beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátására szóló megbízási szerződés
II. Építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására szóló megbízási szerződés

Előterjesztés mellékletei:
1. sz melléklet: 139/2017.(III.02.) KH

I.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (XI.16.) határozata
Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő beruházás-lebonyolítói
feladatainak ellátására szóló Megbízási Szerződés megkötéséről

1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 15/2014 (I.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján a Dunaújvárosi labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztése beruházás-lebonyolítói, építési műszaki ellenőri feladataira
kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a határozat
mellékletében szereplő a beruházás beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátására szóló
megbízási szerződést nettó 16.706.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 21.216.620,-Ft összegű
megbízási díjért.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2.
pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a polgármestert, hogy
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.
Felelős:

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

Határidő:

- határozat közlésére: 2017. november 24.
- a szerződés megkötésére: 2017. november 30.

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (XI.16.) határozata
Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő építési műszaki ellenőri
feladatainak ellátására szóló Megbízási Szerződés megkötéséről

1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 15/2014 (I.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján a Dunaújvárosi labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztése beruházás-lebonyolítói, építési műszaki ellenőri feladataira
kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a határozat
mellékletében szereplő a beruházás építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására a
megbízási szerződést nettó 6.624.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 8.412.480,-Ft összegű
megbízási díjért.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2.
pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a polgármestert, hogy
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.
Felelős:

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

Határidő:

- határozat közlésére: 2017. november 24.
- a szerződés megkötésére: 2017. november 30.

Dunaújváros, 2017. november 16.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
elnöke

Izsák Máté s.k.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke

