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

Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 
kérelem benyújtására

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

a Pénzügyi Bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató

Szabó Ádám ügyintéző
Meghívott: -

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

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  Ovi-Foci  pályák  megvalósítását  bonyolító  Ovi-Foci  Közhasznú  Alapítvány  egy,  a  műfüves
pályákat karbantartó gép beszerzésének lehetőségéről tájékoztatta önkormányzatunkat. Tekintettel
arra, hogy városunkban immáron 5 ovi-foci pálya működik, és a pályákat minimálisan 15 évig fent
kell tartani, célszerű a karbantartó gép beszerzése.

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

Iktatószám: 7685-2/2017

Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

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

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

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 
kérelem benyújtására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Ovi-Foci  pályák  megvalósítását  bonyolító  Ovi-Foci  Közhasznú  Alapítvány  egy,  a
műfüves pályákat  karbantartó  gép beszerzésének lehetőségéről  tájékoztatta  e-mailben
önkormányzatunkat (1. sz. melléklet). 

Tekintettel  arra,  hogy  városunkban  immáron  5  ovi-foci  pálya  működik,  és  a  pályákat
minimálisan 15 évig fent kell tartani, célszerű a karbantartó gép beszerzése. Az eszköz
bruttó bekerülési értéke 710.000 forint, melyből a 30 %-os önerő 213.000 forintot tesz ki.
Hasonlóan  az  ovi-foci  pályákhoz,  a  karbantartó  gépet  is  egyszerűsített  pályázat
(igénybejelentés) alapján lehet elnyerni. A beküldött kérelmekről valószínűleg év végén,
vagy jövő év elején születhet döntés. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2017.  évi  költségvetésében
kifejezetten erre a célra nem került előirányzat tervezésre, de lehetőség van a rendelet 5.
melléklet  „9.  Kulturális,  oktatási  és  ifjúsági  feladatok”  című  dologi  kiadások  soráról
átcsoportosítással az önrész költségeit fedezni. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól  szóló 6/2017.  (III.  17.)  önkormányzati  rendelet  11.  § (1)
bekezdése alapján:  „Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített
többséggel dönt.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § vonatkozó
részei alapján: "42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (...)alapítványi
forrás átvétele és átadása;".

A bizottságok véleménye:
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. március 08. napján tartott rendes ülésén
úgy határozott, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek. 
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2017. március 07. napján tartott rendes 
ülésén tárgyalta az előterjesztést, és támogatta a határozati javaslatot. 
A Pénzügyi Bizottság 2017. március 07. napján tartott rendes ülésén véleményezte az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (III. 16.) határozata

az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 
kérelem benyújtásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
„Nemzeti Ovi-Sport Program” keretén belül a Dunaújvárosi Óvoda tagintézményeiben



megvalósított ovi-foci műfüves pályákhoz karbantartó gép beszerzésére kérelmet nyújt
be a Nemzeti Ovi-Foci Közhasznú Alapítványhoz.

Felelős:   - a kérelem benyújtásáért:
   a polgármester
 - a kérelem benyújtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a 2017. március 31.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  beszerzés önrészét  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata
2017.  évi  költségvetéséről  szóló önkormányzati  rendelete 5.  melléklet  „9.  Kulturális,
oktatási és ifjúsági feladatok” című dologi kiadások soráról a 7.e melléklet „K89 Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” című sorára átcsoportosítás
útján biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy a 
határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy gondoskodjon jelen határozatnak az Alapítvány részére történő megküldéséről.

Felelős:   - a határozat megküldésért:
   a polgármester
 - a határozat megküldésében való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a 2017. március 31.

                       
Dunaújváros, 2017. március 16.

            Hingyi László s. k. Izsák Máté s. k. Pintér Attila s. k.
Gazdasági és Területfejlesztési Oktatási, Kulturális, Ifjúsági         Pénzügyi Bizottság 

Bizottság          és Sportbizottság         elnöke
     elnöke               elnöke


