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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 05.
Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának módosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző
Tomanóczy Tibor ügyvezető, Dunaferr SE
Rácskai József vezérigazgató, Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.

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

2017.09.04.
2017.09.04.
2017.09.04.
2017.09.04.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 521/2017. (VII.13.) határozatával döntött arról, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t a 2017. augusztus 01. és 2017. december 31. közötti
időszakban bruttó 11.200.000,- Ft összegű terembérleti támogatásban részesíti úgy, hogy az Önkormányzat közvetlenül az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére utalja át a terembérleti díj felhasználás arányos részét.
Az Akadémia azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Önkormányzatához, hogy a bérleti díj támogatás közvetlenül az Akadémia számlaszámára érkezhessen azzal, hogy a gazdasági társaság vállalja a teljes összegre az
utalást.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 23493/2017.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Észrevétel:
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Észrevétel:
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Nyílt ülés

Javaslat
a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 521/2017. (VII.13.) határozatával
döntött arról, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t a 2017. augusztus 01. és 2017.
december 31. közötti időszakban bruttó 11.200.000,- Ft összegű terembérleti támogatásban részesíti úgy, hogy az Önkormányzat közvetlenül az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére utalja át a terembérleti díj felhasználás arányos részét. Az
Akadémia azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Önkormányzatához, hogy a bérleti díj támogatás közvetlenül az Akadémia számlaszámára érkezhessen azzal, hogy
a gazdasági társaság vállalja a teljes összegre az utalást. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
A fent említett támogatással kapcsolatos szerződésterveztet (az előterjesztés 2.
számú melléklete) a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája aláírásra alkalmasnak találta. (az előterjesztés 3. számú melléklete)
Az előterjesztést tárgyalta az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.
Fentiek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (IX.05.) határozata
a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának módosítására
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 521/2017. (VII.13.) határozatával
döntött arról, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t a 2017. augusztus 01. és 2017.
december 31. közötti időszakban bruttó 11.200.000,- Ft összegű terembérleti támogatásban részesít.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban jelölt bruttó 11.200.000,- Ft támogatás a DSE Röplabda Akadémia Nkft. részére
kerüljön átutalásra azzal, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nkft. vállalja, hogy pénzeszközeiből 2017. augusztus 01. és 2017. december 31. időszak közötti teremhasználat bérleti díjaként minimum 11.200.000,- Ft összeget megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat fejében, mely teljesítést az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. az önkormányzat által történő fizetésként ismer el.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített, jelen pontban rögzítetteket tartalmazó, a határozat mellékleteként csatolt szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
követő nyolc napon belül
Dunaújváros, 2017. szeptember 05.
Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke
Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
jogi bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke
Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és
elnöke

