
Sürgősségi indítvány! 

Fedőlap 

 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12.16. 

 

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés 
megkötésére 

 
Előadó:  oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár- Osztrocska Diána főosztályvezető 
  Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Szabó György Zoltán - ügyvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2021.12.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021.12.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021.12.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződést szándékozik kötni 
Önkormányzatunk az adventi vásár lebonyolítására. 
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai: 
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály Iktatószám:  41333-6/2021. 
Ügyintéző neve: Péter Kata  Telefonszáma: 06-25-544-308 
Ügyintéző aláírása:                Főosztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska 
            Diána  
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
 
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: - 
 
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika  

Leadás dátuma: 2021. december Ellenőrzés dátuma: 2021. december 

Észrevétel: Van/Nincs  

Amennyiben van: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos  

Leadás dátuma:  2021. december Ellenőrzés dátuma: 2021. december 

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs  

Amennyiben van: - 

  
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített 
 

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés 
 

Egyéb megjegyzések: 
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Javaslat  

 a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés megkötésére 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az idei adventi vásárt és a hozzákapcsolódó rendezvények lebonyolításával az 
Önkormányzat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-t szeretné megbízni. 
 
Az idei adventi esemény, mely ingyenes, közcélú, és széles érdeklődés kíséri, megújult 
formában kerül megrendezésre. A rendezvény tervezett időpontja: 2021. december 1-től 
2022. február 28. A téren felállított műjégpálya február 28-ig üzemel. 

DMJV Önkormányzata az adventi vásár lebonyolításának támogatására az Önkormányzat 
2021. évi költségvetési rendeletének 13. melléklet 22.9.1. „Belterületi utak felújítása pályázati 
önrész” során biztosít összesen 32.371.215 + ÁFA,- forint, azaz harminckettőmillió-
háromszázhetvenegyezer-kettőszáztizenöt forint +  áfa összegben fedezetet. 
 
Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, így a bizottságok 
véleményét az elnökök szóban ismertetik.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és annak mellékletét képező szerződés-
tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

..../2021. (XII. 16.) határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés megkötéséről 

 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft. által megrendezendő adventi vásár támogatására 32.371.215 + ÁFA,- forint, 
azaz harminckettőmillió-háromszázhetvenegyezer-kettőszáztizenöt forint +  áfa 
támogatást nyújt a határozat mellékletét képező megbízási szerződés alapján. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2021. (II.18.) rendelet 13. melléklet 22.9.1. „Belterületi utak felújítása pályázati 
önrész” során fedezetet biztosít. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés 
alapján a  Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződést írja alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási főosztály vezetője  
                            a gazdasági főosztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére:  2021. december 20. 
  - a szerződés aláírására: 2021. december 23. 
  - a pénzügyi teljesítésre:  2022. március 31. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete 
soron következő módosításakor vegye figyelembe. 
 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a gazdasági főosztály vezetője 
 
Határidő:  2021. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
 
 
Dunaújváros, 2021. december 16. 
 

 

 

         
                     Szántó Péter           Tóth Kálmán s.k. 
     az oktatási, kulturális és társadalmi        pénzügyi, gazdasági és  
          kapcsolati bizottság elnöke        városüzemeltetési bizottság

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


