
Fedőlap

Az előterjesztés a közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. november 21.

Javaslat a DVG Zrt.  tulajdonában lévő média eszközök átadására a DS Média Kft.
részére

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 11. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 11. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a DVG Zrt. tulajdonában lévő, jelenleg
a Crossborder Film Kft. által használt média eszközöknek a DS Média Kft. részére történő
átadására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: 50072/2019
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
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: 2019. 11. 14. Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a DVG Zrt. tulajdonában lévő média eszközök átadására a DS Média Kft. részére

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG Zrt. tulajdonát képezik a határozati javaslat mellékleteként csatolt tárgyi eszközök,
melyek egy része a helyi televízió működtetéséhez szükséges. A tárgyi eszközök jelenleg
használatra  irányuló  megállapodás  alapján  a  Crossborder  Film  Kft.  birtokában  és
használatában vannak.

A jelenlegi elképzelések szerint a helyi televízió működtetését a DS Média Kft. (székhelye:
2400  Dunaújváros,  Dózsa  Gy.  út  9.  fszt.  2.)  veszi  át.  A  gazdasági  társaságnak  a
működtetéshez  szüksége  lenne  a  határozati  javaslat  mellékletében  szereplő  tárgyi
eszközökre.

A tárgyai eszközöknek a DS Média Kft. részére történő birtokba és használatba adása két
lépésben történhet meg:
- első lépésben a DVG Zrt.-nek meg kell szüntetnie a Crossborder Film Kft.-vel fennálló, a
tárgyi eszközök használatára vonatkozó megállapodást (lehetőleg közös megegyezéssel,
ha azonban ez nem lehetséges, a megállapodás felmondásával) és a tárgyi eszközöket
birtokba kell vennie,
-  a  második  lépésben  pedig  a  DVG  Zrt.  haszonkölcsön  szerződés  alapján  a  tárgyi
eszközöket a DS Média Kft. ingyenes használatába adja.

Elképzelhető, hogy a tárgyi eszközök birtokbavétele nem egyszerre, hanem szakaszosan
történik, ezért a második lépésben meghatározottakat célszerű akként megvalósítani, hogy
a birtokbavételt  követően a  birtokba adás azonnal  megtörténjen a felek megállapodása
alapján.

Az előterjesztést  2019.  november  19-ei  ülésén megtárgyalta  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság.  A
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XI.21.) határozata
a DVG Zrt. tulajdonában lévő média eszközök átadásáról a DS Média Kft. részére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. igazgatóságát, hogy a
határozat  mellékletében  felsorolt  média  (tárgyi)  eszközök  használatára  irányuló,  a
Crossborder  Film  Kft.-vel  fennálló  megállapodást  megszüntetése  iránt  intézkedjen,  és
DVG  Zrt.  a  megállapodás  megszűnését  követően  a  határozat  mellékletében  szereplő
média (tárgyi) eszközöket vegye birtokba, majd a birtokbavételt követően e média (tárgyi)
eszközöket haszonkölcsön szerződés alapján adja – akár elemenként is – a DS Média Kft.
(székhelye:  2400  Dunaújváros,  Dózsa  Gy.  út  9.  fszt.  2.)  birtokába  és  ingyenes
használatába, továbbá a haszonkölcsön megkötésének megtörténtéről a haszonkölcsön
szerződés polgármester részére történő megküldésével tájékoztassa a közgyűlést.



Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a DVG Zrt. igazgatósága

Határidő: 2019. december 31.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: a határozat megküldésére: 2019. november 29.

Dunaújváros, 2019. november 21.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke
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