
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével
szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Végh Szilvia pénzügyi ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 19.
pénzügyi bizottság 2017. 09. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. január 2. és 2017. december 31.közötti
időszakra kötött szerződést az OTP Bank Nyrt. -vel bankszámlavezetési feladatainak ellátására.
Javaslatot teszünk az OTP Bank Nyrt.-vel kötött szerződés 3 évre szóló meghosszabbítására. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Iktatószám:24924/2017

Ügyintéző neve: Végh Szilvia
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-368
Ügyintéző aláírása: Végh Szilvia sk. Osztályvezető aláírása: Dudás Pálné sk.

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 sk.
Leadás dátuma: 2017.09.14. Ellenőrzés dátuma: 2017.09.14.
Törvényességi észrevétel: -- Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Egyéb megjegyzések:
Javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével
szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  november  21-én  bankszámlavezetési
feladatok ellátására 2017. január 2. és 2017. december 31. közötti időszakra az OTP Bank Nyrt.-
vel kötött szerződést. ( A szerződés az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra került.)

A  szerződés  11.  pontja  alapján  a  határozott  idő  lejárta  előtt,  az  Önkormányzat  írásbeli
nyilatkozatával egyszeri alkalommal további 3 évre meghosszabbítható. Az írásbeli nyilatkozatot
legkésőbb a határozott idő lejártát megelőző 60. napig kell eljuttatni az OTP Bank Nyrt.-nek. 

Az eltelt időszak kedvező tapasztalatait figyelembe véve javaslatot teszünk az OTP Bank Nyrt.-vel
a szerződés meghosszabbítására 2020. december 31-ig. 

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztést megtárgyalta:
-      a pénzügyi bizottság 2017. szeptember 19.
-      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. szeptember 19.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalták, ezért a bizottságok véleményét az 
elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (IX. 21.) határozata

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  jelenlegi  számlavezető  pénzintézetével  (OTP  Bank  Nyrt.)  2016.
november 21-én megkötött határozott időtartamú szerződését egyszeri alkalommal 3 évre 2020.
december 31-ig meghosszabbítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3 évre
történő meghosszabbításról a nyilatkozatot aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. szeptember 26.
                  - nyilatkozat aláírására: 2017. október 17.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

                      

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

        elnöke   bizottság elnöke


