
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött „Megállapodás
ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” módosítására

Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                                        a pénzügyi bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                                        Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott:                      Bachrathy Kornél elnök (2459 Rácalmás, Táncsics M. u. 53.)

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2016.12.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                          2016.12.07.
pénzügyi bizottság                                                                                            2016.12.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2016.12.07.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület a 2016. évben
3.500.000,-  Ft  sportlétesítmény  használati  támogatásban  részesült.  Az  egyesület  a  megítélt
támogatást  teljes  egészében  nem  tudta  felhasználni,  ezért  szükséges  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.-vel  kötött  megállapodás  módosítása  úgy,  hogy  a  fennmaradó
összeggel  megnövekszik  a  szabadkorcsolyára,  lakossági,  illetve  diák  szabadidős
sporttevékenységre,  tömegsportra  és  egyéb  szabadidős  tevékenységre  rendelkezésre  álló
keretösszeg.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály 
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
E-mail címe: kemenczei@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-263
Iktatószám: 29775/2016.

Előkészítő aláírása: Kemenczei Anett
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016.12.
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.
Törvényességi észrevétel: 
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:               egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt 
Egyéb megjegyzés:        -



Javaslat az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött „Megállapodás ingatlanrészek
sportcélú hasznosításáról” módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  338/2016.(V.19.)  határozatában  3.500.000,-  Ft
sportlétesítmény  használati  támogatásban  részesítette  a  Dunaújvárosi  Amerikai  Futball
Sportegyesületet (1. számú melléklet) Az egyesület jelezte az önkormányzatnak, hogy a megítélt
támogatást teljes egészében nem tudta felhasználni (2. számú melléklet). A teljesítésigazolás (3.
számú melléklet) alapján az egyesület 797.714,- Ft-ot használt fel a megítélt támogatásból, így a
fennmaradó összeg 2.702.286,- Ft.
A fentiekre tekintettel szükséges a 665/2015.(XI.19.) közgyűlési határozat (4. számú melléklet)
alapján az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött megállapodás módosítása úgy, hogy a
fennmaradó  összeggel  megnövekszik  a  szabadkorcsolyára,  lakossági,  illetve  diák  szabadidős
sporttevékenységre,  tömegsportra  és  egyéb  szabadidős  tevékenységre  rendelkezésre  álló
keretösszeg.

Az  előkészítő  osztály  a  határozati  javaslat  mellékleteként  csatolta  a  szerződésmódosítási
tervezetet.

Az előterjesztés tárgyalta az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, a
gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  6  igen  szavazattal  támogatta  a  határozati
javaslatot.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.

A Pénzügyi  bizottság  6  igen  szavazat  mellett  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánította az előterjesztést.

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

HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

.../2016.   (XII.   15  .)     határozata   
az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött „Megállapodás ingatlanrészek sportcélú

hasznosításáról” módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 665/2015. (XI.19.) határozata alapján megkötött
„Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” című szerződését módosítani kívánja a
határozat mellékleteként csatolt szerződés szerint, egyben utasítja a polgármestert a szerződés
aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
              - a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                  a szerződés aláírására: 2016. december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15.



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

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


