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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.12.13.

 Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított
munkatervének elfogadására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Kiss András ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.12.05.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság          2018.12.05.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12.04.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV Közgyűlése  a  626/2018.(XI.15.)  számú határozattal
elfogadta  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  működésére  vonatkozó
munkatervét.  Kiss  András  ügyvezető  módosította  a  munkatervet,  1  millió  forint  plusz  forrás
szükséges a feladatellátáshoz.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 599/2018.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



 Javaslat 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított munkatervének

elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Közgyűlése  a  626/2018.(XI.15.) számú  határozattal  elfogadta  a  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  működésére  vonatkozó  munkatervét.  A társaság  2019.  évi
közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 102.410.000,-Ft (1. sz. melléklet). Kiss András
ügyvezető módosította a munkatervet, 1 millió forint plusz forrás szükséges a feladatellátáshoz (2.
sz. melléklet) A munkabér költségeket a korábban tervezett 12,5 millió forintról 13,5 millió forintra
módosította a társaság.

Az előkészítő osztály javasolja a 626/2018.(XI.15.) határozat módosítását és elfogadást, melyben a
tervezett költségek mindösszesen 103.410.000,-Ft.

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sportbizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

Bizottsági vélemények
A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a „Javaslat  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított munkatervének elfogadására” című előterjesztést és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága

véleményezte  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  módosított

munkatervének elfogadására  című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a

közgyűlésnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  módosított
munkatervének elfogadására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a “Javaslat  a
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított munkatervének elfogadására”
vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2018. (XII.13.)  határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervének elfogadásáról és

DMJV Közgyűlésének 626/2018.(XI.15.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  módosítja  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  626/2018.(XI.15.)  határozata  1.  pontját  az  alábbiak
szerint:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  támogatja  jelen  határozat
mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út
10/A.) által és az önkormányzat, valamint a társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben
meghatározottak szerint  elkészített  2019.  évre vonatkozó munkatervet,  amely szerint  a társaság
2019. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 103.410.000,-Ft.”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  jelen  határozat
közlésére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 



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

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést
                   követő 8 napon belül

            

Dunaújváros, 2018. december 13.

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

   Izsák Máté s.k.      Tóth Kálmán s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és az ügyrendi, igazgatási és jogi
     sportbizottság elnöke     bizottság elnöke




