
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.

Javaslat  a  107/2017.  (II.  16.)  határozat  módosítására  és a  290/2017.  (IV.  21.),  valamint  a
314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezésére

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

E  lőkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: - 

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. október 17.
pénzügyi bizottság 2017. október 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. október 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. október 17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a Modern Media Group Zrt-
vel  kötött  hirdetési  keretszerződés  módosítását,  mivel  a  korábban  kezdeményezett
jogviszony-megszüntetés  nem  jött  létre.  A  Zrt.  vezérigazgatójával  történt  egyeztetés
nyomán azonban a hatályos szerződés időbeli hatálya módosulhat. így a jogviszony 2017.
december 31. napjával megszüntethető. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 573-45/2017.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2017. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2017.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a 107/2017.  (II.  16.)  határozat módosítására és a 290/2017.  (IV.  21.),  valamint a 314/2017.
(V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 107/2017.  (II.16.) határozatával döntött  a Modern
Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés megkötéséről.  (1. sz. melléklet) 
A megkötött szerződés (2. sz. melléklet) alapján a Lokál Extra című – a Kiadó által havonta 1
alkalommal megjelentetett  –  ingyenes lapban dunaújvárosi aktualitással  bíró 2 db 1/1 oldalas
hirdetési  és  egyéb  információs  felületet  vásárolt  226.233,-  +  ÁFA áron DMJV Önkormányzata
2017. március 1-jétől.
A szerződés időtartama 2018. december 31-ig szólt. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 290/2017.  (IV.21.)  számú határozatával  döntött  a
Modern  Media  Group  Zrt.-vel  kötött  hirdetési  keretszerződés  közös  megegyezéssel  történő
felbontásának kezdeményezéséről. (3. sz. melléklet)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezdeményezett jogviszony-megszüntetés
ez idáig nem jött létre, mert a Modern Media Group Zrt. a jogviszonyt felbontó szerződést nem írta
alá. 

A Zrt. vezérigazgatójával történt egyeztetést követően az eredeti szerződés módosítását terjesztjük
a jelen előterjesztéssel a T. Közgyűlés elé, amelyben a jogviszony időbeli hatálya módosulna: a
szerződéses jogviszony 2017. december 31-ével szűnne meg. 

A fentiek miatt a Modern Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződésről szóló 107/2017. (II.
16.) határozat

◦ 1. pontjában a megjelentetés időszakát  2017.  március 1-jétől  2017. december 31-ig
javasoljuk  módosítani,  a  2018.  évre  vonatkozó  költségvetési  előirányzat-tervezetre
vonatkozó részt pedig javasoljuk törölni. 

◦ 3. pontjában a 2018. évi költségvetésre vonatkozó határidőt javasoljuk törölni.

A Modern Media Group Zrt-vel kötött hirdetési keretszerződés felbontásáról szóló 290/2017.
(IV.  21.)  határozat,  valamint  az  ezen  határozat  kiegészítéséről  szóló  314/2017.  (V.09.)
határozat visszavonására  teszünk  javaslatot,  mivel  a  hirdetési  szerződés  felbontásáról  szóló
szerződés aláírása nem valósult meg mindkét fél részéről. 

Fentieknek  megfelelően  a  Modern  Media  Group  Zrt-vel  kötött  hirdetési  keretszerződés
módosításának tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlési  postázást  követően tárgyalták,  ezért  a bizottságok
véleményeit az elnökök szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (X. 19.) határozata

a 107/2017.  (II.  16.)  határozat módosítására és a 290/2017.  (IV.  21.),  valamint a 314/2017.
(V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Modern  Media  Group  Zrt-vel  hirdetési
keretszerződésről szóló 107/2017. (II. 16.) határozat
◦ 1.  pontjában  a  „2017.  március  1-jétől  2018.  december  31-ig”  szövegrészt  „2017.

március  1-jétől  2017.  december  31-ig”  szövegre  módosítja,  és  a  „2018.  évben
2.714.796 Ft + áfa” szövegrészt törli.

◦ 3. pontjában a „valamint a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor” szövegrészt
törli,

◦ a  3.  pont  végrehajtásának  határidejében  a  „valamint  a  2018.  évi  költségvetés
előkészítésének” szövegrészt törli. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező hirdetési keretszerződés 1. sz. módosítását írja alá és azt aláírás végett
küldje meg a Modern Media Group Zrt-nek.

Felelős:        - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:      - a szerződés aláírására: 2017. október 31.

- a szerződés aláírásra való megküldésére: 2017. november 06.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Media Group Zrt-vel kötött hirdetési
keretszerződés felbontásáról szóló 290/2017. (IV. 21.) határozatot, valamint az ezen határozat
kiegészítéséről szóló 314/2017. (V.09.) határozatot hatályon kívül helyezi.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:     a határozat közlésére: 2017. október 31.

Dunaújváros, 2017. október 19.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és

jogi bizottság elnöke




	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

