
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.
Javaslat  a  DUDIK  Fesztivál  támogatására  és  megbízási  szerződés  megkötésére  a
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel
Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:                    Mészáros Virág kancellár és dr. habil András István rektor, Dunaújvárosi 
Egyetem
Mórocz Erika, ügyvezető  Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                  2017.04.19.
pénzügyi bizottság  2017.04.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.04.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.04.19.
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyetem az önkormányzat 5.500 E Ft-os támogatását kéri a
DUDIK Fesztivál  megrendezése érdekében.  A költségvetési  rendelet  5.000 E Ft-ot  tartalmaz a
célra.  A pénzügyi  bonyolítás,  engedélyek  beszerzése  stb.  a  csatolt  együttműködési  tervezet
alapján a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. feladata lesz.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 9705-5/2017.

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: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: 2017.április Ellenőrzés dátuma:  2017.április
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017. április 11. Ellenőrzés dátuma: 2017. április 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. április 11. Ellenőrzés dátuma: 2017.  április 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb  megjegyzések:  A  határozati  javaslat  “A”  változata  egyszerű  többséget  igényel  az
elfogadáshoz. Dr. Petánszki Lajos sk.
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JAVASLAT

 a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a  Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Egyetem rektora és a Hallgatói Önkormányzatának elnöke kérelmet nyújtott  be
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez a DUDIK Fesztivál támogatása érdekében.  (1.
számú melléklet) A rendezvény helyszíne az Alsó Duna part, időpontja június 15-18. Várhatóan
napi 4500-6000 fő néző lesz a Fesztiválon.

A  szervezők  5.500  E  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatást  kérnek  az  önkormányzattól; az
Önkormányzat  a  2017.  évi  költségvetési  rendeletének  5.  melléklet  9.  „Kulturális,  oktatási  és
ifjúsági  feladatok” sora  dologi  előirányzatán  belül 5.000.000,-  Ft-ot  irányzott  elő  a  DUDIK
fesztiválra  ( A 2. számú melléklet a POLISZ rendszerben rögzített összegeket tartalmazza).

A szervezők tájékoztatása szerint fellép majd: a Tankcsapda, a Honeybeast, a Vad Fruttik, Majka,
a Wellhello és a 30Y.
Az Egyetem egy másik kérelemben azt kezdeményezte, hogy a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai
Nonprofit Kft. biztosítsa a rendezvényhez szükséges gazdasági és ügyintézési hátteret. (3. számú
melléklet) A szervezők csatolták az erről szóló együttműködési megállapodás tervezetét is.

A Támogatásokat  Vizsgáló  Iroda  legutóbbi  állásfoglalásai  szerint  sem a  Rockmaraton,  sem a
DUDIK támogatása nem tartozik  az  állami  támogatások közé,  nem érinti  a  tagállamok közötti
kereskedelmet, ezért a szerződést nem kell megküldenünk vizsgálatra. 

Amennyiben a Közgyűlés 5.500 M Ft-os támogatást kíván nyújtani a rendezvényre, akkor 500 E
Ft-ra  forrást  kell  biztosítani,  erre  a  költségvetési  rendelet  5.  melléklet  „Pénzeszköz  átadások
tartaléka” nyújthat fedezetet. 

A határozati javaslat „A” változata értelmében a Közgyűlés 5 M Ft-ot, a „B” változat értelmében 5,5
M Ft-ot biztosít a rendezvényre.

Javasoljuk,  hogy  az  önkormányzat  kössön  megbízási  szerződést  a  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft-vel, a szerződésben a megbízási díj összegét kipontoztuk. Az Egyetem, az
EHÖK és a Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás a megbízási szerződés melléklete
lesz.

Az  előterjesztést  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a
közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalta, így a bizottsági vélemények ismertetésére a
közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztjük elő:

„A” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (IV. 21.) határozata
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 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi Egyetem
és a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján bruttó 5.000.000 Ft-
ot  biztosít  a  2017.  évi  DUDIK  Fesztiválra,  amelyre  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  rendelete  5.
mellékletének  9.  „Kulturális,  oktatási  és  ifjúsági  feladatok” sor  dologi  kiadások  kiemelt
előirányzata nyújt fedezetet. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pont  szerinti  kérelmezők
kezdeményezésére  a  rendezvény pénzügyeinek és  szervezési  feladatainak  ellátásával  a
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-t bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat  mellékletét képező megbízási szerződést  kösse meg a
Dunaújvárosi Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel. 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                              a polgármester 
                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                a jogi és szervezési igazgató      
Határidő:  a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 8 munkanap

„B” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (IV. 21.) határozata

 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a  Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi Egyetem és a
Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján bruttó 5.500.000 Ft-ot biztosít a
2017. évi DUDIK Fesztiválra, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról  rendelete  5.  mellékletének 9.  „Kulturális,  oktatási  és
ifjúsági  feladatok”  sor  dologi  kiadások kiemelt  előirányzata terhére biztosítandó,  azzal,  hogy a
fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. b. melléklet 24.4 „Pénzeszköz átadások tartaléka”
sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 500.000,- Ft-tal megemeli.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti kérelmezők kezdeményezésére
a  rendezvény  pénzügyeinek  és  szervezési  feladatainak  ellátásával  a  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft.-t bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét  képező  megbízási  szerződést  kösse  meg  a  Dunaújvárosi  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft-vel. 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                              a polgármester 
                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                a jogi és szervezési igazgató      
Határidő:  a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 8 munkanap
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Dunaújváros, 2017. április 21.

                    Izsák Máté s.k.                                                          Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális         a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
          elnöke

 Pintér Attila sk.        Tóth Kálmán sk.
   a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

  elnöke
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