
Fedőlap

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

Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére

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

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. János u. 11., kovats.rozsa@gmail.com)

Véleményez  ő bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2017.09.12.
pénzügyi bizottság 2017.09.12
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  2016.  évi  közművelődési  érdekeltségnövelő  pályázati
támogatásból  beszerzett  műszaki  (hangtechnikai)  eszközöket  a  korábbi  gyakorlat  szerint  az
önkormányzat  haszonkölcsönbe  kívánja  adni  a  közművelődési  feladatokat  ellátó  MMK  K.  N.Kft.
részére.

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

Iktatószám: 69 - 77 /2017.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása:  Szabó Imre 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: Szekeres Réka s.k.
Leadás dátuma: 2017.09.06. Ellenőrzés dátuma: 2017.09.06.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2017.09.07. Ellenőrzés dátuma: 2017.09.07.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:
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Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  479/2016.  (VII.18.)  határozatában  jóváhagyta  a  2016.  évi
Közművelődési  érdekeltségnövelő  tárgyú  központi  költségvetési  pályázat benyújtását,  valamint
döntött  a  kapcsolódó –  MMK Közhasznú Nonprofit  Kft.-vel  (a továbbiakban:  MMK)  együttműködve
végrehajtandó  –  projekt  megvalósításáról  és  403  e  Ft  önrész  biztosításáról.  Felhatalmazta  a
polgármestert,  hogy  a  fenti  pályázat  benyújtásához  és  a  projekt  megvalósításhoz  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

A pályázat célja: Dunaújvárosban az egyetlen kizárólagosan közművelődési feladatot ellátó szervezet,
azaz az MMK műszaki eszközállományának bővítése a 2015. évi pályázat folytatásaként. 
Az MMK a fenti tevékenységet a 2002-ben kötött közművelődési megállapodás alapján végzi.

Önkormányzatunk az EMMI Minisztériumtól 154.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, mely
2017.12.31-éig  használható  fel  az  igénylésben  beadott  önrész  vállalásával,  így  a  pályázat
megvalósítására összesen 557.000,- Ft állt rendelkezésre.

A kedvezményezettek legnagyobb része az általuk eredetileg kért támogatásnak csupán a töredékét
kapták meg, azonban a pályázat kiírója lehetőséget adott eltérni az eredetileg tervezett eszközlistától. A
pályázat  benyújtásakor  1  610  e  Ft  értékben  terveztünk  beszerzést,  az  új,  szűkebb  költségkeret
függvényében szükséges volt átdolgozni a beszerzendő hangtechnikai eszközök listáját. 

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  15/2015  (V.22.)  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló
rendelete 40.§. (6), illetve (4) pontja alapján szabályozott pályázati eljárások során történt beszerzések
eredményeképpen önkormányzatunk 1 db mélyládát, 2 db kézi mikrofont, 2 aktív hangfalat, 1 db RCA
vezetéket, 1 db crossovert, 10 db különböző adaptert és 2 db mikrofonállványt szerzett be a pályázati
támogatásból. (az eszközök részletes paraméterei a szerződésben olvashatóak az 1. mellékletben).

Mind  a  támogatás,  mind  az  igényléskor  vállalt  önerő  összege  elszámolandó  2018.01.31-éig.
Önkormányzatunknak jelen információink szerint nem keletkezik visszafizetési kötelezettsége, mivel a
támogatást teljes egészében felhasználta.

A pályázatban  foglalt  feladatok  végrehajtásához  az  eszközöket  a  közművelődési  feladatokat  ellátó
MMK részére szükséges használatba adni,  mely tárgyban  haszonkölcsön szerződést  szükséges
kötni. 

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.”

Mivel a közművelődési megállapodás határozatlan időre szól, javasolt a haszonkölcsön szerződést is
határozatlan időre kötni, a 2015. évi pályázatban is alkalmazott gyakorlat szerint.

Az előterjesztés tárgya a 2016.  évi  közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítása
során beszerzett műszaki eszközök MMK részére történő haszonkölcsönbe adása, valamint a
kapcsolódó szerződés véleményezése.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Haszonkölcsön szerződés tervezet

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

Az oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság 09.12-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést, és 6 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta. 
A pénzügyi bizottság 09.12-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal egyhangúlag
támogatta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  09.13-ei  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést,  és  6  igen
szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  09.13-ei  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést,  és  5  igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett
műszaki eszközök az MMK K. Nonprofit Kft. részére történő haszonkölcsönbe adásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 479/2016. (VII.18.) határozatában
megjelölt,  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.-vel  együttműködve  benyújtott,  2016.  évi
Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  tárgyú  pályázati  projekt  megvalósítása  során
összesen bruttó 556.500,- Ft-ért beszerzett műszaki eszközöket a Dunaújvárosban közművelődési
feladatokat  ellátó  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft. részére  ingyenes  használatba  adja,  mely
átadásról haszonkölcsön szerződést köt.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező haszonkölcsön szerződés 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. október 5.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

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
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