
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. február 14.

Javaslat a 682/2018. (XII.13.), közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi Utánpótlás
Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés vonatkozásában 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző

Meghívott:                    Fogas László DUFK SE elnök (2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15. 4/3.)

Véleményező bizottságok:
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.02.05.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.06.
pénzügyi bizottság 2019.02.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                2019.02.05.

   A napirendi pont rövid tartalma: A közgyűlési határozatban és a támogatási szerződésben a
pályabérleti tartozás összegét módosítani szükséges. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 4707/2019.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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 ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
 a 682/2018. (XII.13.), közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball

Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés vonatkozásában 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése  a  682/2018.  (XII.13.)  határozatával  módosította  a  Dunaújvárosi  Utánpótlás
Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 2.2.a) pontját (1. melléklet).

A Támogatási szerződés I. számú módosításának aláírása megtörtént (2. melléklet), mely alapján
a költségvetési és pénzügyi osztály tájékoztatta osztályunkat, hogy a szerződésben szereplő és az
önkormányzat által kiállított számlán (3. számú melléklet) szereplő összeg nem azonos.

A Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület a kérelmében 2.760.000,- Ft-ot jóváírást
kért,  viszont  a  számla  alapján  2.750.000,-  Ft  a  tartozása  az  önkormányzat  felé  (4.  számú
melléklet).

Fentiek alapján szükséges a közgyűlési határozat és a támogatási szerződés módosítása.

A vagyonkezelési osztály elkészítette a szerződés 2. számú módosítását, melyről kéri az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság véleményét (a határozati javaslat melléklete).

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

Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  8  igen,  egyhangú  szavazattal  támogatta  a
határozati javaslatot.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánította az előterjesztést.
 
A pénzügyi bizottság a véleményét szóban terjeszti a Közgyűlés elé.

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

 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (II.14.) határozata
 a 682/2018. (XII.13.), közgyűlési határozat módosításáról, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball

Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés vonatkozásában 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 682/2018.  (XII.13.)  közgyűlési  határozatot  a
következőképpen módosítja:

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  2018.  augusztus  21-én  a
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Batsányi utca 15. 4/3.)
kötött támogatási szerződés 2.2.a) pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„a) A  Dunaújvárosi  Utánpótlás  Futball  Klub  Sportegyesület  2018-2019.  évi  fejlesztési  és
sportszakmai  feladatainak  ellátásához,  az  egyesület  működésének  költségeihez,
sportrendezvényekre,  versenyekre,  sporteszköz  vásárlására,  valamint  az  Egy  Darab  Gyepért
alapítványtól átvállalt pályabérleti tartozás összegének (2.750.000,- Ft) jóváírására,”



egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  szerződésmódosítás
aláírására  azzal,  hogy  az  5.000.000,-  Ft-os  támogatási  összegből  az  átvállalt  2.750.000,-  Ft
pályabérleti tartozás levonásra kerül.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2019. február 28.

Dunaújváros, 2019. február 14.

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

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


