
Fedőlap

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

Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Pető Zsolt – ügyvezető igazgató – Euroshow Kft.

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 07.
pénzügyi bizottság 2017. 03. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 03. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  Euroshow Kft.  ügyvezető igazgatója,  Pető  Zsolt  kéréssel  fordult  Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzatához, mely szerint a 2017. május 12-én megrendezendő VIII. Dunaújvárosi
Nagy Sportágválasztó c. rendezvény költségeihez járuljon hozzá. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 6736-2/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k.
Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. 
László Borbála s.k.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017.03.01. Ellenőrzés dátuma: 2017.03.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.03.02. 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 VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Euroshow  Kft.  ügyvezetője,  Pető  Zsolt támogatási kérelemmel fordult Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatához a  VIII.  Dunaújvárosi  Nagy Sportágválasztó  c.
rendezvény megszervezésével kapcsolatban. (Az ügyvezető úr  levelét az 1.sz. melléklet
tartalmazza.)

Városunkban idén nyolcadik alkalommal rendezik meg a Nagy Sportágválasztó elnevezésű
rendezvényt. Ez az esemény, mely ingyenes, közcélú, és széles érdeklődés  kíséri, az
egészséges  életmódra  és  sportra  nevelést  tűzte  ki  célul. A rendezvény  tervezett
megnyitójának időpontja: 2017. május 12. A programra az idei évben is több ezer résztvevőt
várnak. A Sportág-  és  Hangszerválasztón  mintegy  30  különböző  sportág,  15  hangszer
mutatkozik  be,  olimpiai  bajnokok  emelik  a  rendezvény  színvonalát,  folyamatos  színpadi
programok, pontgyűjtés, játékos vetélkedők teszik színessé a kétnapos programot. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  rendezvény  saját  erőből,  megbízó  nélkül,  annak  társadalmi
hasznossága érdekében valósul meg, a szervezők kérik DMJV Önkormányzatának anyagi
támogatását.  Támogatás  esetén  DMJV  Önkormányzata  megjelenik  a  kommunikációs
eszközökön, mint Főtámogató. 

A program  színvonalas  megvalósítása  érdekében  a  rendezvény  költségvetési  tervezete
1.467.245,- + Áfa. Ez az összeg a főbb költségeket tartalmazza (helyszínbérlet,  technikai
költségek, szóróanyagok, plakátok, engedélyek, stb.)

A  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  az  előterjesztést  látta  és  véleménye  szerint  a
támogatás összege a költségvetésben nem áll rendelkezésre, a támogatás  a költségvetési
rendelet tartalék előirányzatából biztosítható.

Az  Oktatási,  Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság  2017.  03.  07-i  ülésén  tárgyalta  az
előterjesztést és 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 1 millió forint támogatást javasolt.
A Pénzügyi Bizottság 2017. 03. 07-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal –
egyhangúlag – 1 millió forint támogatást javasolt.
Gazdasági  Bizottság  2017.  03.  08-i  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést  és  egyhangúlag
támogatta azt. 
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 03. 08-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és
4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat és a 2. számú melléklet szerinti szerződés-
tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.
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HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az EUROSHOW Kft.  VIII.  Dunaújvárosi
Nagy  Sportágválasztó  c.  rendezvényének  támogatására 1.000.000,-  forint, azaz
egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatást az EUROSHOW Kft. (1031 Budapest, Római part 19.) kapja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetési rendelete 5. b. melléklet 24.4 Pénzeszköz átadások tartaléka előirányzat sorról
történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet 13. Sport célok és feladatok – 5. Egyéb kiadások
kiemelt előirányzati soron fedezetet biztosít.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés
alapján az Euroshow Kft-vel a határozat mellékletét képező  céltámogatási szerződést írja
alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a
pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. március 31.

 - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap
 - a pénzügyi teljesítésre: 2017. április 28. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a 2017. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. március 16.

          Pintér Attila  s.k.                                                 Hingyi László s.k.
 a pénzügyi bizottság                                     a gazdasági és területfejlesztési

 elnöke                                                            bizottság elnöke

                   Izsák Máté s.k.                                                      Tóth Kálmán s.k.
         az oktatási, kulturális, ifjúsági                                  ügyrendi, igazgatási és 
               és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke
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