
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.
Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására
Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

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

Előkészítő: dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:                    Varga-Csajkás Zoltán, Pécs
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                  2019.03.12.
pénzügyi bizottság  2019.03.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.03.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019.03.13.
A napirendi pont rövid tartalma: 2015. évben szervezték először városunkban a Rockmaraton
Fesztivált.  A szervező  Sámántánc  Alapítvány a  tavalyi  támogatással  elszámolt,  Varga-Csajkás
Zoltán főszervező most az Entropy Event Kft. nevében nyújtott be támogatási kérelmet. A július 8-
14. között tervezett fesztiválra 10 M Ft önkormányzati támogatást kérnek, a költségvetésben 7 M
Ft szerepel.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 5259-3/2019
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

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: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2019. március 4. Ellenőrzés dátuma: 2019. március 4.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: A 2019. évi költségvetés szűk korlátok közé szorítja a gazdálkodást, csekély 
összegű tartalékot tartalmaz, kérem ezt a döntésnél figyelembe venni.

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2019. március Ellenőrzés dátuma: 2019. március 
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 

 Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

2015. évben szervezték először városunkban, a Szalki-szigeten a Rockmaraton Fesztivált. A 2018.
évi  támogatással  a  szervező  Sámántánc  Alapítvány  elszámolt,  amit  Dunaújváros  MJV
Polgármestere a ../2019. (III....)PM határozattal fogadott el.

Varga-Csajkás Zoltán,  ezúttal  mint  az Entropy Event  Kft.  ügyvezetője nyújtotta be a 2019.  évi
kérelmét. Ebben az éven is városunkban szeretnék megrendezni a fesztivált, július 8-14. között.

A rendezvény teljes költségvetése 175 M Ft, amelyhez 10 M Ft önkormányzati támogatást kérnek.
Az V. Dunaújvárosi Rockmaratonon a tervek szerint 6 nap alatt 4 színpadon mintegy 160 zenekar
lép fel. A rendezvény első napján dunaújvárosi együttesek (várhatóan 15) lépnének fel, ezen a
napon a részvétel a helyi lakosok számára ingyenes. (Melléklet)
A  2019.  évi  költségvetési  rendelet  5.a  melléklet  9.12.  sora  7.000  E  Ft-ot  irányzott  elő  a
Rockmaraton fesztivál támogatására. A különbözetre a költségvetési rendelet 5. b. melléklet 23.3
sora, a „Pénzeszköz átadások tartaléka” sora nyújthat fedezetet. 

A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat a szervezők csatolták. 

Az előkészítő osztály javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a támogatást  a rendezvényhez
szükséges összes engedély beszerzése után lehessen utalni.

Az előterjesztést az  oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a március 12-ei ülésén 6 igen
szavazattal a határozati javaslat „B” változatát támogatta. A pénzügyi bizottsága határozati javaslat
„B” változatáról szavazott,  és 6 igen szavazattal közgyűlési  tárgyalásra alkalmasnak találta.  Az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta
a napirendet. A gazdasági és területfejlesztési bizottság március 13-án tárgyalta és 5 igen szava-
zattal a határozati javaslat „B” változatát támogatta.

A fentiek  alapján  alternatív  határozati  javaslatot  terjesztünk  elő,  amelyből  az  „A”  változat  a
kérelemnek  megfelelően  10  M  Ft  támogatással,  a  „B”  változat  a  költségvetési  rendeletben
előirányzott összeggel számol:

„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
 …/2019. (III.21.) határozata

a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2019. júliusában a dunaújvárosi

Szalki-szigeten  rendezzék  meg  a  Rockmaraton  Fesztivált,  és  a  szervező  Entropy  Event  Kft.

(7724 Feked, Fő utca 37.) részére 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, amit

a  rendezvényhez  szükséges  összes  engedély  csatolását  követő  15  napon  belül  átutal  az
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Alapítványnak; a támogatás a 2019. évi költségvetési rendelet 5.a melléklet  „Kulturális, oktatási

és  ifjúsági  feladatok”  9.12.  Rockmaraton  Fesztivál  sor  terhére  biztosítandó,  azzal,  hogy  a

fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5.b. melléklet 23.3 „Pénzeszköz átadások tartaléka”

sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 3.000.000,- Ft-tal megemeli.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét képező - támogatási szerződést az 1.
pontban előírtak teljesülését követően írja alá. 

           Felelős:      a határozat végrehajtásáért: 
                            - a polgármester
                             a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                            - a humán szolgáltatási osztály vezetője
         Határidő:     a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

elhatározottakat  a  2019.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során  vegye

figyelembe. 

     Felelős:         - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

       Határidő:         a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja

„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének

 …/2019. (III.21.) határozata

a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2019. júliusában a dunaújvárosi

Szalki-szigeten  rendezzék  meg  a  Rockmaraton  Fesztivált,  és  a  szervező  Entropy  Event  Kft.

(7724 Feked, Fő utca 37.) részére 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, amit a

rendezvényhez  szükséges  összes  engedély  csatolását  követő  15  napon  belül  átutal  az

Alapítványnak; a támogatás a 2019. évi költségvetési rendelet 5.a melléklet  „Kulturális, oktatási

és ifjúsági feladatok” 9.12. Rockmaraton Fesztivál sor terhére biztosítandó. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét képező - támogatási szerződést az 1.
pontban előírtak teljesülését követően írja alá. 

           Felelős:      a határozat végrehajtásáért: 
                            - a polgármester
                             a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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                            - a humán szolgáltatási osztály vezetője
         Határidő:     a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül

Dunaújváros, 2019. március 21.

                    Izsák Máté s.k.                                                          Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális         a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
           elnöke

 Pintér Attila sk.         Tóth Kálmán sk.
   a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

  elnöke
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	A fentiek alapján alternatív határozati javaslatot terjesztünk elő, amelyből az „A” változat a kérelemnek megfelelően 10 M Ft támogatással, a „B” változat a költségvetési rendeletben előirányzott összeggel számol:

