
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására

Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Pásti Norbert ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-ben rendeletben mondta ki, hogy városunk
közterületein  hirdetési  célú  igénybevétel  esetén  a  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  jogosult
szerződéskötésre. Az azóta többedszer újrakötött megállapodás 2016. december 31-én lejárt,
ezért – ha a szándék továbbra is fennáll, – új megállapodásra van szükség. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási
                       Osztály

  Iktatószám: 7637/2017.

Ügyintéző neve: Pásti Norbert   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-172
Ügyintéző aláírása:   Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

-

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.02.29. Ellenőrzés dátuma: 2017.03.02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-ben megalkotta a közterületek hirdetési célú
hasznosításának  engedélyezéséről  szóló  5/2010.  (II.12.)  és  a  közterületek  használatának
szabályozásáról és rendjéről szóló 4/2010. (II.12.) rendeleteit, melyekben kimondta, hogy hirdetési
célú  igénybevétel  esetén  a  szerződéseket  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  megbízásából  a
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Rt.  köti  meg a kérelmezőkkel.  A megbízásról  2010.  március 11-én
határozott időre szóló megállapodást kötött a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Részvénytársaság
és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata.  A  megállapodást  később  több  ízben
újrakötötték, a közterületek használatáról szóló rendeletet újraalkották (Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 7/2012. (I.20.) a közterületek használatáról szóló rendelete). Az újraalkotott
rendelet  a  hirdetés  célú  igénybevételek  esetén  változatlanul  meghagyta  a  vagyonkezelő
megbízását  a megállapodások megkötésére.  Az utolsó két  év időtartamra kötött  megállapodás
2016. december 31-én lejárt. A DVG Zrt. 2017 februárjában megküldte az önkormányzat számára
a legújabb 2017-2018-as évekre szóló szerződéstervezetét, melyet a közgyűlés elé terjesztünk. Az
előző két évre vonatkozó megállapodásban és a tervezetben lényegi változás nem történt, csak a
szervezeti egységek elnevezései, a dátumok és a pénzügyi adatok kerültek csak pontosításra. 

Jelen előterjesztés a megállapodás véleményezésére (az előterjesztés 1. számú melléklete) és a
DVG Zrt. közgyűlési megbízására irányul.

Az  előterjesztést  tárgyalta  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a  Városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Gazdasági és területfejlesztési bizottság.

A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az előterjesztést és a határozati
javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság az előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  6  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság az előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  4  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Fenti indokok alapján a jelen határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. 



Határozati  javaslat

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
............/2017.(III.16.) határozata

a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  közigazgatási  területén  lévő
közterületek reklám célú hasznosítási jogát határozott időre 2018. december 31-ig a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságra  ruházza  és
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

     Felelős:
a határozat végrehajtásáért

1. a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
2. a polgármester

a határozat végrehajtásában való közreműködésért
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

    Határidő: 2017. március 20.

Dunaújváros, 2017. március 16.

Tóth Kálmán s.k. Hingyi László s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke


