
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20.

Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói
jogainak rendezésére

Előadó: az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016.10.18.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2016.10.18.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A közgyűlés 560/2013. (XII.19.) határozatában, mint a Média Duna Invest Szolgáltató
Kft.  egyedüli  tagja  úgy  határozott,  hogy  a  gazdasági  társaságot  jogutód  nélkül
megszünteti és ezzel egyidejűleg a gazdasági társaság végelszámolását elrendeli. A
Kft. felszámolását követően a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói
és kiadói jogainak rendezése is szükségessé vált, mert az Önkormányzat továbbra is
megjelenteti az újságot. Az alapítói jogokat DMJV Önkormányzata gyakorolja. A kiadói
jogok a jövőben a Crossborder Film Kft.-t illetnék.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság

Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
E-mail címe: peter@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-276
Iktatószám: 26815-4/2016

Előkészítő aláírása: Péter Kata s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása:  dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 10. 12.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 10. 12.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:           egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak

rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  Hivatala  (a  továbbiakban:  Hatóság)  2013.
december 23. napjával a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a Dunaújváros –
Dunaújváros  Közéleti  Hetilapja  (a  továbbiakban:  Hetilap)  elnevezésű  sajtóterméket
nyilvántartásba vette;  alapítóként  a Média  Duna Invest  Kft.,  kiadóként  pedig  a  DVG Zrt.
szerepelt. A Média Invest Kft. egyedüli tagja DMJV Önkormányzata volt.

A Média Duna Invest Kft-t – a felszámolását követően –  2016. március 3. napjával törölték is
a cégnyilvántartásból. 

DMJV Önkormányzata a DVG Zrt-vel kötött szolgáltatási keretszerződésben gondoskodik a
dunaújvárosi médiarendszer működtetéséről, finanszírozza azt.

A fentiek  miatt  az  alapítói  jogokat  és kiadói  jogokat  a tényleges helyzetnek  megfelelően
rendezni kell.
A jelen  előterjesztés  tárgya  az,  hogy  alapítóként  DMJV  Önkormányzata,  a  kiadói  jogok
gyakorlójaként  a  Crossborder  Film  Kft.  kerüljön  a  nyilvántartásba  az  újság  folyamatos
megjelenése érdekében.

Mivel a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, az elnökök
a Közgyűlésen szóban ismertetik a bizottságok véleményét.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: 

   HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (X. 20.) határozata 
a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak rendezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy  Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a megszűnt Média Duna Invest Kft. tagja
alapítóként jelenteti meg a Dunaújváros – Dunaújváros Közéleti Hetilapja c. sajtóterméket.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban meg-
jelölt sajtótermék tekintetében a kiadói jogokat a Crossborder Film Kft. (székhely:  1014
Budapest, Móra Ferenc utca 2. B. ép. 2.; képviseli: Belénessy Csaba Alajos ügyvezető)
gyakorolja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.
pontban foglaltak alapján az adatmódosításhoz szükséges intézkedéseket megtegye, a
bejelentő lapot aláírja.

Felelős: - a határozat közléséért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi, szervezési és intézmény igazgatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2016. október 28.

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1213809A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1213809A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


Dunaújváros, 2016. október 20.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, 

ifjúsági és sportbizottság elnöke
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