
Fedőlap

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

Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására

El  őadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit Kft. (Dunaújváros, 
Apáczai Cs. János u. 11., kovats.rozsa@gmail.com)

Véleményez  ő bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.03. 07.
pénzügyi bizottság 2017.03. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV  Közgyűlése  429/2016.  (VI.16.)  határozatában  döntött  a  2015.  évi  közművelődési
érdekeltségnövelő  pályázat  során  beszerzett  eszközök  az  MMK  K.N.Kft.  részére  történő
haszonkölcsönbe adásáról. A támogatás 100%-os felhasználása érdekében történt újabb beszerzés
kapcsán döntés szükséges az új eszköz átadásáról, s a haszonkölcsön-szerződés módosításáról.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 3549-6./2017.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k.

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: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 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 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 412/2015. (VI.18.) határozatában jóváhagyta a 2014. évi C. törvény 3.
melléklet  II.  7.  a)  pontjában  foglaltak  szerint  meghirdetett  2015.  évi  Közművelődési
érdekeltségnövelő  tárgyú  pályázat benyújtását,  valamint  döntött  a  kapcsolódó  projekt
megvalósításáról  és  613  e  Ft  önrész  biztosításáról.  Felhatalmazta  a  polgármestert,  hogy  a  fenti
pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Pályázatunk  célja  az  önkormányzattal  kötött  közművelődési  megállapodás  alapján  működő
közművelődési intézmény (MMK Közhasznú Nonprofit Kft., a továbbiakban MMK) műszaki technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása volt.

A projekt megvalósítására önkormányzatunknak 785 e Ft állt rendelkezésére, melyet 2016.12.31-éig
volt  lehetőségünk  felhasználni.  A  projekt  sikerrel  lezajlott,  a  szakmai  és  pénzügyi  beszámolót
2017.02.01-jén benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  429/2016.  (VI.17.) határozatában elhatározta  a fenti
pályázat  megvalósítása  során  1.  ütemben  780.415,-  Ft  értékben  beszerzett  műszaki  eszközök
ingyenes használatba adását a Dunaújvárosban közművelődési feladatokat ellátó MMK részére, s a
felek 2016. július 4-én haszonkölcsön szerződést kötöttek határozatlan időtartamra (2. melléklet).

2016.12.23-ai teljesítéssel egy 2. beszerzésre került sor, így a haszonkölcsönbe adott eszközök körét
bővíteni, azaz a haszonkölcsön szerződést módosítani szükséges.
Tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek legnagyobb része az általuk eredetileg kért támogatásnak
csupán a töredékét kapták meg, a pályázat kiírója lehetőséget adott eltérni az eredetileg tervezett,
jóval nagyobb összegű eszközlistától, így lehetőségünk volt a fennmaradó  4.585,- Ft támogatásból
egy újabb eszközt vásárolni, s így a támogatást 100 %-osan felhasználni. (Ezáltal a maradványt nem
szükséges ügyleti kamatokkal visszafizetni).

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelet 15. § (1)
bekezdése kimondja: „Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-, bérbe
(haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adása (ajándékozása), a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a
nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint.”

A szerződésmódosítás tervezetet az 1. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés tárgya a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítása
során 2. ütemben beszerzett műszaki eszköz MMK részére történő haszonkölcsönbe adása,
valamint a kapcsolódó haszonkölcsön szerződés módosítása.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: haszonkölcsön szerződés 1. módosítás tervezet
2. sz. melléklet: haszonkölcsön szerződés

A határozati  javaslatot  az oktatási,  ifjúsági,  kulturális  és sport  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a gazdasági és területfejlesztési bizottság tárgyalja.

Bizottsági vélemények:

Az  oktatási,  ifjúsági,  kulturális  és  sport  bizottság az  előterjesztést  a  2017.03.07-ei  ülésén
tárgyalta, és 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

A pénzügyi bizottság  az előterjesztést a 2017.03.07-ei ülésén tárgyalta, és egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek a határozati javaslatot.



Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az előterjesztést  a  2017.03.08-ai  ülésén  tárgyalta.  A
bizottság tagjai 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2017.03.08-ai ülésén tárgyalta, és 5
igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  2015.  évi  Közművelődési
érdekeltségnövelő  támogatás  tárgyú  pályázati  projekt  megvalósítása  során  2.  ütemben
beszerzett  bruttó  4 585,-  Ft-ért  beszerzett  műszaki  eszközt  a  Dunaújvárosban  közművelődési
feladatokat ellátó MMK Közhasznú Nonprofit Kft. részére ingyenes használatába adja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata,
valamint  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  között  az  1.  pontban  megjelölt  projekt
megvalósításához kapcsolódóan a 429/2016. (VI.17.) KGY határozattal elfogadott, 2016. július 4-
én létrejött  haszonkölcsön szerződést módosítja, s ezáltal a haszonkölcsönbe adott eszközök
értéke mindösszesen 785.000,- Ft-ra módosul.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés módosítás aláírására.

     Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

   az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

  Határidő:     a szerződés aláírására: 2017. március 31.

Dunaújváros, 2017. március 16.

Izsák Máté s.k. Hingyi László s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport

bizottság megbízott elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

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

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke


	HATÁROZATI JAVASLAT

