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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.17.

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közfeladat ellátási szerződés
megkötésére

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

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

Meghívott: Tiger Szabolcs ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nkft.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.09.15.
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság                   2020.09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.09.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közfeladat
ellátási szerződés megkötésére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1236/2020.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közfeladat ellátási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata 2016. június 9. napján 5 évre szóló közfeladat ellátási szerződést kötött a
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel (1. sz. melléklet). Az önkormányzat a kulturális, ifjúsági
és sport, turizmus közfeladatai közül az alábbi tevékenységek kizárólagos ellátásával bízta meg az
Irodát.
- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése;

- pszichológiai tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, internetes kutatási lehetőség biztosítása;

- rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése, sportesemények szervezése;

- május 1., Parázs Varázs, Halászlé főző verseny, Augusztus 20-i rendezvény, Nyárbúcsúztató,
Itthon vagy- Mo. szeretlek, Adventi forgatag,  Szilveszteri rendezvények, Bringatúra.

Tiger  Szabolcs,  a  társaság  ügyvezetője új  közfeladat  ellátási  szerződés  megkötésére  tett
javaslatot (2. sz. melléklet).  A szerződés tervezetét megküldtük az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Támogatást  Vizsgáló Iroda részére véleményezésre és a javasolt  módosításokkal
kiegészítettük a szerződést (a határozati javaslat melléklete).

Amennyiben  a  Tisztelt  Közgyűlés  támogatja  a  közfeladat  ellátási  szerződés  elfogadását,  úgy
szükséges  az  önkormányzat  és  a  társaság  között  fennálló  közfeladat  ellátási  szerződés  és
módosításai  közös  megegyezéssel  történ  megszüntetése,  melyről  a  szerződéstervezet
rendelkezik.

Releváns jogszabályok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
szerint helyi önkormányzati feladat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében  ellátandó  helyi  önkormányzati  feladatok  különösen:
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-
művészeti  szervezet  támogatása,  a  kulturális  örökség  helyi  védelme;  a  helyi  közművelődési
tevékenység támogatása;13. turizmus,15. sport, ifjúsági ügyek;16. nemzetiségi ügyek;

A Kistérségi  Turisztika  Nonprofit  Kft.  megfelel  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.
törvény 9.§ (1) bekezdés h.) pontjának, ezért  a törvényt nem kell  alkalmazni tárgyi  beszerzés
vonatkozásában.
9.§ (1) bekezdés h.) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott  ajánlatkérő szervezet olyan jogi
személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez
hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában
és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen
magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt
gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött
vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik

Az előterjesztést  tárgyalta a Pénzügyi,  Gazdasági és Városüzemeltetési  Bizottság,  az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság.

Bizottsági vélemények

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

.../2020. (IX.17.)  határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közfeladat ellátási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  támogatja  Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  7.,13.,15.  pontjai  szerinti  közfeladatot
ellátására  jelen határozat mellékletét képező, határozott idejű, 2020. október 1. napjától 1 évre
szóló közfeladat ellátási szerződés megkötését a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.

2. A közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatra forrás rendelkezésre áll Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata  2020. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól
szóló  önkormányzati  rendelete  5.a.  sz.  melléklete  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  14.6.
Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  működtetésével,  rendezvényekkel  kapcsolatos
soron.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert  jelen  határozat
mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri a határozat közlésére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

           a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője                   
                     
Határidő: -  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést
követő 8 napon belül
- a közfeladat ellátási szerződés módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését
követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

                                                                Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és

Jogi Bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
                                                    Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság
                                                                           elnöke

   








