
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 05. 30.

Javaslat  forráshely  biztosítására  a  Magyar  Országos  Strandröplabda  Bajnokság
dunaújvárosi  Mestertorna,  DVG Zrt.  és  a  Magyar  Röplabda Szövetség által  történő
lebonyolításhoz 

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Bánki Ágnes elnök, Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottság 

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 05.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 05.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 05.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottsága megkereste a Dunaújváros MJV
Önkormányzatát, mely szerint a  Magyar Országos Strandröplabda Bajnokság Mestertorna
egyik  fordulóját Dunaújvárosban  rendeznék  meg  2019.  július  19-21.  Ehhez  kérik  az
Önkormányzat, a DVG Zrt. segítségét.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 19061/2019.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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 

forráshely biztosítására a Magyar Országos Strandröplabda Bajnokság dunaújvárosi
Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításhoz

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottsága megkereste a Dunaújváros MJV
Önkormányzatát,  mely  szerint  a  Magyar  Országos  Strandröplabda  Bajnokság  egyik
Mestertornáját  Dunaújvárosban rendeznék meg 2019. július 19-21. között. Ehhez kérték az
Önkormányzat, és a DVG Zrt.. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A  DVG  Zrt.  megküldte  a  verseny  rendezéséhez  szükséges  munkák  és  eszközök
biztosításának forrásigényét (az előterjesztés 2. számú melléklete).

A rendezvény költségvetését a határozat mellékleteként csatolta az előkészítő osztály,
melyre mindösszesen bruttó 5.700.866.,- Ft-ot kér biztosítani a DVG Zrt. Tekintettel arra,
hogy a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet nem tartalmaz előirányzatot erre
a rendezvényre, ezért a költségvetési rendelet módosítása szükséges.

Az előterjesztést  megtárgyalta a gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  a pénzügyi
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra:

Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2019. (V. 30.) határozata 
forráshely biztosítására a Magyar Országos Strandröplabda Bajnokság dunaújvárosi
Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  a 2019. július 19. -  2019.
július  21.  között  megrendezésre  kerülő  Magyar  Országos  Strandröplabda  Bajnokság
dunaújvárosi  Mestertorna fordulójának  lebonyolításához  az  önkormányzati  tulajdonban
álló Szalki-szigeten.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megbízza  a  DVG Zrt.-t,  hogy az  1.
pontban  jelzett  rendezvény  lebonyolításához  szükséges  beruházásokat  és  egyéb
munkákat  végezze  bruttó  5.700.866,-  Ft  keretösszegen  belül,  melyre  a  2019.  évi
önkormányzati költségvetés 5. melléklet 14. alcím, Vagyongazdálkodási feladatok, 3. sor
dologi kiadások előirányzata biztosít forrást, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

Felelős: - a határozat közléséért 
a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 



Határidő: a  határozat  közlésére:  az  előkészítő  osztálynak  való  megküldését  követő
nyolc napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. pontban
jelzett kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

      - a költségvetés módosításáért:
             a jegyző
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                     a pénzügyi bizottság elnöke
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
 

     Határidő:    2019. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. május 30.

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

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


