
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 09.

Javaslat a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítésére

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
   a pénzügyi bizottság elnöke                                                                  
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                

    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke     
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 

Péter Kata ügyintéző
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 05. 08.
pénzügyi bizottság                                                                                 2017. 05. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                               2017. 05. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                              2017. 05. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 290/2017. (IV.21) számú határozatában történt
hirdetési keretszerződés felbontása okán felhasználható maradványösszeg támogatási célú
felhasználása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám:       573-30/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k. 05.05.
Leadás dátuma: 2017.05. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.05. 04. Ellenőrzés dátuma: 2017.05. 04.
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 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítésére

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  107/2017.  (II.16.)  határozatával  döntött  a
Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés megkötéséről. 
A megkötött szerződés alapján a Lokál Extra c. ingyenes lap havi 1 megjelenését 2 db 1/1
oldalas  hirdetési  és  egyéb  információs  felület  megvásárlásával  226.233,-  +  ÁFA áron
finanszírozta volna DMJV Önkormányzata 2017. március 1-jétől.
A szerződés időtartama 2018. december 31-ig szólt. 

Dunaújváros megyei Jogú Város Közgyűlése 290/2017. (IV.21.) számú határozatával döntött
a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés felbontásáról. (a határozatok
előterjesztés mellékletét képezik)

A szerződéses keretösszeg 2.262.330,- + Áfa összegből a szerződéses jogviszony 2017.
május  hónappal  történő  lezárását  követően  fennmaradó  nettó  összeget  DMJV
Önkormányzata a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány támogatására kívánja fordítani.

A  bizottságok  az  előterjesztést  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (V. 9.) határozata

a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítéséről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a 290/2017. (IV.21.) számú határozatát az
alábbi 3 - 5. pontokkal egészíti ki:

„3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szerződés  felbontását  követően
fennmaradó  nettó  maradványösszeget  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány
támogatására kívánja fordítani.

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
maradványösszeg erejéig a   „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal a határozat 1.
számú mellékletét  képező  támogatási  szerződést  kösse  meg,  valamint  intézkedjen  a
szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
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   Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                 a polgármester

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője.

     Határidő:  - a szerződés aláírására: a Modern Media Group Zrt-vel való elszámolást         
követően haladéktalanul, legkésőbb 2017. június 29-ig

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy a 4. pontban
foglalt döntést a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye
figyelembe.

     Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
 a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

     Határidő:  a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja”

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 szervezési igazgatóság igazgatója

     
     Határidő:   a határozat közlésére: 2017. május 15.

Dunaújváros, 2017. május 9.

                    Pintér Attila  s.k.                                               Hingyi László s.k.
     a pénzügyi bizottság                                 a gazdasági és területfejlesztési

  elnöke                                                            bizottság elnöke

                     Izsák Máté s.k.                                                       Tóth Kálmán s.k.
             az oktatási, kulturális, ifjúsági                                 ügyrendi, igazgatási és 
                és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke
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