
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat  a  134/2012.  (IV.12.)  határozat  rendezvényszervező  munkacsoport  létrehozásáról
szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

    Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                    2017.05.09. 

A napirendi pont rövid tartalma: A városi nagyrendezvények lebonyolítása érdekében létrehozott
munkacsoport ebben a formában már egy ideje nem működik, a tagjainak jelentős része már nem
vesz részt a munkában.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 13317/2017.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László 

Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma:  2017.
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: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. május 3. Ellenőrzés dátuma: 2017.május 3.  
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT 

Javaslat a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport létrehozásáról
szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2012. (IV.12.) határozatával döntött a tárgyévi
Családi  Hétvége  elnevezésű  rendezvény  költségvetési  támogatásának  meghatározásáról  és
rendező szerv felkéréséről, valamint rendezvényszervező munkacsoport felkéréséről. A hivatkozott
határozatot mellékeltük az előterjesztéshez. 
A  határozat  4.  pontja  értelmében  létrehozott  rendezvényszervező  munkacsoport  elnöke  Gál
Roland,  tagjai:  Dr.  Borsós Beáta,  Lassingleitner Antalné,  Cserni  Béla,  Mészáros János,  Petrás
Gábor, Prosek Zoltán, Klein Imre, Varsányi Viktor és Gulácsi Zoltán. A munkacsoport évek óta nem
működik,  tagjainak jelentős része már nem tölti  be azt  a tisztséget,  amely alapján kijelölték a
munkacsoport tagjának.

A határozat  1-3.  pontja  tárgyévben  teljesült,  a  4.  pont  határozatlan  idejű  volt.  Javasoljuk  a
határozat 4. pontjának hatályon kívül helyezését.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a május 9-ei ülésén tárgyalta, és
8 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2017. (V.18.) határozata 

a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport létrehozásáról szóló 4.
pontjának hatályon kívül helyezéséről 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2012. (IV.12.) határozata rendezvényszervező
munkacsoport létrehozásáról szóló 4. pontját 2017. május 19-ei kezdettel hatályon kívül helyezi.

Felelős:   - a határozat közléséért:
   a polgármester 
 - a határozat közlésében való közreműködésért:

a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója
Határidő:     2017. május 19.

Dunaújváros, 2017. május 18.

               Izsák Máté sk.
 az oktatási, kulturális, ifjúsági
    és sportbizottság elnöke


