
FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.09.16.

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,-Ft összegű
működési támogatás-felhasználás elfogadására

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: Szabó György Zoltán ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nkft.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15.
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság                   2021.09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
386/2021.(IV.21.) számú határozata alapján az önkormányzat 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő
támogatást  nyújtott  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nkft.  részére  a  2021.  március  -  2021.  május
hónapokban felmerült  működési  költségek finanszírozására.  A társaság megküldte  a  támogatási
összeg felhasználásáról szóló elszámolást.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 4244/2021.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
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. részére nyújtott 1.000.000,-Ft összegű működési

támogatás-felhasználás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 386/2021.(IV.21.) számú határozata
alapján az önkormányzat  1.000.000,-Ft  vissza nem térítendő támogatást nyújtott  a Dunaújvárosi
Turisztikai Nkft. részére a 2021. március - 2021. május hónapokban felmerült működési költségek
finanszírozására (1. sz.  melléklet).  A társaság megküldte a támogatási  összeg felhasználásáról
szóló elszámolást (2. sz. melléklet).

Az  elszámolásról  megállapítható,  hogy  kizárólag  olyan  tételek  szerepelnek  benne,  melyek  a
szerződésben meghatározott időszakban merültek fel. A számviteli bizonylatokat és az elszámolás
alátámasztását igazoló dokumentumokat a támogatási szerződésben rögzített módon csatolták. 

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

Bizottsági vélemények
A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjukat a közgyűlésen, szóban
ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2021. (IX.16.)  határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,-Ft összegű működési

támogatás-felhasználás elfogadásról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  a
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére - Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  386/2021.(IV.21.)  számú  határozata  alapján - a  2021.  március  -  2021.  május
hónapokban  felmerült  működési  költségekre  nyújtott  vissza  nem  térítendő  támogatás
elszámolását.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a  polgármester  jelen
határozat közlésére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a Vagyonkezelési Osztály vezetője 

          
Határidő: -  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést
követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.



                                                                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

   




