
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. október 21.

Javaslat kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet részére

Előkészítő:        Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
                           Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott:         -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.10.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.10.20.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához kerékpárt
ajándékoz Kovács István Mikulás nagykövet részére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 37788/2021.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet részére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához kerékpárt ajándékoz Kovács István Mikulás
nagykövet részére, melynek beszerzése a Magellán Bt.-től (1. számú melléklet). 

Az ajándék megvásárlásához a forrás átcsoportosítás útján rendelkezésre áll.

A vagyonkezelési  osztály  elkészítette  az ajándékozási  szerződést,  mely  a  határozati  javaslat
melléklete.

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé: 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     

.../2021.   (  X.21  .)     határozata     
kerékpár ajándékozásáról Kovács István Mikulás nagykövet részére

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 28” Csepel
„Landrider” alumíniumvázas kerékpárt vásárol bruttó 99.900,- Ft + 17.682,- Ft járulékai összegben
a Magellán Bt.-től, melyet Kovács István Mikulás nagykövet részére ajándékoz.

2.)  Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.(II.18.)
önkormányzati  rendelet  9.  melléklet  24/3  Képviselői  körzetekre  tartalék  sorról  a  13.  cím
reprezentáció és járulék sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képező ajándékozási szerződés aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

        a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2021.október 31.

4.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2021.  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 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Dunaújváros, 2021. október 21.



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

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke                                                          

     












