
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. január 25.

Javaslat  DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  423/2016.  (VI.16.)  határozata  (az
önkormányzati  érdekeltségű  Médiaközpont  működtetésének  finanszírozása)
módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
   a pénzügyi bizottság elnöke

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

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató    
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                          2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság  2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 01. 23.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  a  fenti
határozatban  döntött  az  önkormányzati  érdekeltségű  médiarendszer
működtetésének  finanszírozásának  mértékéről.  Jelen  előterjesztés  a  határozat  1.
pontjában  a  2018-2020  közötti  finanszírozási  összegek  módosítására  irányul.  A
finanszírozás összege havi 2.000.000,- + áfa forinttal emelkedne. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:     1638/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:  dr.  László
Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné 

Leadás dátuma: 2018. január Ellenőrzés dátuma: 2018. január 

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2018. január Ellenőrzés dátuma: 2018. január 

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
DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  423/2016.  (VI.16.)  határozata  (az
önkormányzati  érdekeltségű  Médiaközpont  működtetésének  finanszírozása)
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  344/2013.  (VII.  09.)  számú
határozatában  elhatározta  az  önkormányzati  érdekeltségű  média  rendszer
átalakítását,  s  egy  új  összehangolt  és  gazdaságosan  működő  Média  Központ
kialakítását.  A  hivatkozott  határozatban  foglaltak  szerint  a  Médiaközpont
működtetését  a  DVG  Zrt.  végzi,  a Közgyűlés  423/2016.  (VI.  16.)  számú
határozatában  foglalt finanszírozási feltételekkel. 
(1. számú melléklet) 
DMJV  Önkormányzata  az  önkormányzati  érdekeltségű  média  rendszer
működtetésével kapcsolatban szolgáltatási keretszerződést kötött a DVG Zrt-vel.

DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között létrejött szolgáltatási keretszerződés( 2.
számú  melléklet)  II.  Pénzügyi  elszámolások  2.)  pontja  kimondja,  hogy  „jelen
keretszerződés  árai  előirányzati  összegek.  A Szolgáltató  ténylegesen  felmerülő
költségeit, díját az elvégzett feladatoknak megfelelően téríti meg a Megrendelő.” A
keretszerződés az egyes feladatok részletes díjazására nem tér ki.
A keretszerződésben foglaltak alapján a finanszírozás az alábbiak alapján történt,
illetve  történik: 

2016. évben 87.500.000 Ft+áfa, 
2017., 2018. és 2019. években 175.000.000 Ft+ áfa/év,
2020. évben 87.500.000 F+áfa.

A DVG Zrt. 2016. március 24-én indított hirdetményes tárgyalásos ajánlás alapján
közbeszerzési  eljárást  a  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  érdekeltségi  körébe
tartozó Dunaújváros Médiaközpont létrehozása, működtetése vállalkozási szerződés
keretében  a  szerződéskötést  követő  48  hónapon  keresztül”  tárgyban.  A nyertes
céggel  a  vállalkozási  szerződést  a  DVG  Zrt.  kötötte,  így  annak  esetleges
módosítása,  valamint  a  módosítás  lehetőségének  vizsgálata  –  a  közbeszerzési
jogszabályok figyelembe vételével – a DVG Zrt. feladata. 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. tv. 141. § (2) bekezdése kimondja, hogy
„a  szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új
közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  nélkül  módosítható,  ha  a  módosítás
eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó
összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás,  árubeszerzés és  építési  vagy szolgáltatási  koncesszió  esetén  az
eredeti  szerződés  értékének  10%-át,  építési  beruházás  esetén  az  eredeti
szerződéses érték 15%-át;

valamint  a  módosítás  nem  változtatja  meg  a  szerződés  általános  jellegét  és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez”

A szolgáltatási feladatokat ellátó cég a finanszírozás összegének emelését kérte. (3.
számú melléklet) 
Indokai között az alábbiak szerepelnek: 
A  kötelező  legkisebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérminimum
megállapításáról  szóló 430/2016.  (XII.15.)  Korm. rendelet  rendelkezései  alapján a
szerződéskötéskor hatályos minimálbérhez képest jelentős (53%-os, majd 47,9%-os)
emelkedésre került sor. 
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Fentiekre hivatkozva 2 millió Ft + áfa/év összeggel kéri a finanszírozás megemelését
a döntést követő hónap első napjától.

Amennyiben a T. Közgyűlés a finanszírozási összeg megemelése mellett dönt,  az
összegek az alábbiak szerint módosulnak: 

2017. évben: 175.000.000 Ft+ áfa/év
2018. évben: 197.000.000 Ft + áfa/év
2019. évben: 199.000.000 Ft + áfa/év,
2020. évben: 99.500.000 Ft + áfa. (félév)

A szolgáltatás egyes feladatainak részletezését és annak díjazását a DVG Zrt. és a
nyertes cég közötti vállalkozási szerződés tartalmazza.

A bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, ezért a
bizottságok véleményeit az elnökök szóban ismertetik. 
Fentiek alapján az alábbi  határozati javaslatot és terjesztjük a T. Közgyűlés elé az
alábbiak szerint:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
 …/2018. (I.25.  )   határozata

DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az
önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása)

módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a az önkormányzati érdekeltségű
Médiaközpont működtetésének finanszírozásáról szóló 423/2016. (VI.16.) határozat
1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzati
érdekeltségű  médiarendszer  működtetésének  finanszírozására  2016.  július  1-jétől
2020.  június  30-áig  tartó  időszakra  a  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  –  jelen
határozat mellékletét képező – vállalkozási keretszerződést köt az alábbiak szerint:

2016.  évben  87.500.000  Ft+áfa,  (a  jelen  határozat  meghozataláig  átutalt
összegek figyelembe vételével)
2017. évben 175.000.000 Ft+ áfa/év,
2018. évben 197.000.000 Ft+áfa/év
2019. évben 199.000.000 Ft+áfa/év,
2020.  évben  99.500.000  F+áfa  összeget  biztosít  a  médiarendszer
működtetésére.”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2016.  június  30-án  megkötött
szolgáltatási  keretszerződés  II.  Pénzügyi  elszámolás  1.)  pontjában  szereplő
összegeket az alábbiak szerint módosítja:

2017. évben 175.000.000 Ft+ áfa/év,
2018. évben 197.000.000 Ft+áfa/év
2019. évben 199.000.000 Ft+áfa/év,
2020. évben 99.500.000 F+áfa., 

a szolgáltatási keretszerződés III. Felek együttműködése 1.) pontjának első mondatát
pedig kiegészíti az alábbiak szerint: 
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„Szolgáltató a  tevékenységet  a  szerződés  megkötését  megelőző  közbeszerzési
eljárás alapján megbízott vállalkozó útján köteles ellátni, a közbeszerzésekről szóló
jogszabályi  rendelkezésekben meghatározott feltételekkel,  továbbá a Megrendelő
által  biztosított  keretösszeg  felhasználása  során  a  hatályos  jogszabályok  –
ezen belül a közbeszerzésekről szóló jogszabályi rendelkezések – figyelembe
vételével köteles eljárni. Szolgáltató a tevékenysége során – az alvállalkozóira is
kiterjedően – köteles képzett és gyakorlati, illetve szakmai tapasztalattal rendelkező
szakembereket alkalmazni az adott tevékenységhez igazodóan.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
–  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  –  szolgáltatási  keretszerződés  1.  számú
módosítását aláírja.

Felelős:        - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:      - a módosított keretszerződés aláírására: 2018. február 15.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pont-
ban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása-
kor és a 2019 – 2020. évi költségvetési rendeletek előkészítése során vegye figye-
lembe, melyhez a 2018. évi költségvetésben a feladat forrását az 5b. Melléklet „Fo-
lyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka” előirányzati sorról történő átcsopor-
tosítással biztosítja.

Felelős:    - a költségvetés előkészítéséért:
        a jegyző

            - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításá-
nak, 

valamint a 2019 – 2020. évi költségvetések előkészítésének idő-
pontja

Dunaújváros, 2018. január 25.

                         Izsák Máté s.k.                                         Pintér Attila s.k.
                az oktatási, kulturális, ifjúsági                        a pénzügyi bizottság
                          bizottság elnöke                                              elnöke

              Hingyi László s.k.      Tóth Kálmán sk.
  a gazdasági és területfejlesztési az ügyrendi, igazgatási 
           bizottság elnöke és jogi bizottság elnöke
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