Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. február 13.
Javaslat a Hard Dog Race Kft. támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Púza András ügyvezető Hard Dog Race Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 78.)
Illéssy István DVG Zrt. igazgatóságának elnöke (2400 Dújv., Kenyérgyári út 1.)

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

2020.02.11.
2020.02.11.
2020.02.11.

A napirendi pont rövid tartalma: A Hard Dog Race Kft. ügyvezetője azzal a kérelemmel fordult
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 2020. március 10-15. között Dunaújvárosban
szeretnék megrendezni a Hard Dog Race (Not Just Run) versenyt, melyhez térítésmentesen kéri a helyszín,
sörpad, kordonok biztosítását, áram és víz használatot, valamint szállást a Kemping területén kb.10 főre.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 5587/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Hard Dog Race Kft. támogatási kérelmével kapcsolatosan
Tisztelt Közgyűlés!
A Hard Dog Race Kft. ügyvezetője azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatához, hogy 2020. március 10-15. között Dunaújvárosban szeretnék megrendezni a
Hard Dog Race (Not Just Run) versenyt, melyhez térítésmentesen kéri a helyszín, sörpad,
kordonok biztosítását, áram és víz használatot, valamint szállást a Kemping területén kb.10 főre
(1. számú melléklet).
A Támogatói megállapodás az előterjesztés 2. számú melléklete.
Amennyiben a Közgyűlés támogatást javasol, úgy azt, az önkormányzat 2020. évi költségvetése
soron következő módosításakor figyelembe kell venni.
Az előterjesztést tárgyalja a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ifjúsági, sport
és turisztikai bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (II.13.) határozata
a Hard Dog Race Kft. támogatási kérelmével kapcsolatosan
„A” változat:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése mint tulajdonos hozzájárul, hogy a Hard Dog Race
Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 78., ügyvezető: Púza András)2020. március 10-15. között
Dunaújvárosban megrendezze a Hard Dog Race (Not Just Run) versenyt saját költségen, egyben
utasítja a DVG Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a verseny időtartama alatt a szervezők
számára biztosítson sörpadokat, kordonokat, valamint szállást a Szalki-szigeti Kemping területén
térítés ellenében.
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
„B” változat:
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Hard Dog Race Kft. (1036
Budapest, Lajos utca 78., ügyvezető: Púza András) 2020. március 10-15. között Dunaújvárosban
megrendezze a Hard Dog Race (Not Just Run) versenyt és utasítja a DVG Zrt. igazgatóságának
elnökét, hogy a verseny időtartama alatt a szervezők számára biztosítson sörpadokat, kordonokat,
valamint szállást a Szalki-szigeti Kemping területén 500.000,- Ft erejéig a 2020. évi költségvetés
5.a melléklet 13. sport célok és feladatok egyéb kiadások sora terhére.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
meghatározott döntés alapján a Hard Dog Race Kft.-vel a Támogatói megállapodást megkösse.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
a támogatói megállapodás aláírására: a határozat kézhezvételétől számított 30 nap
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési
rendelet 5.a melléklet 13. sport célok és feladatok egyéb kiadások sora soron következő
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
- a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
Dunaújváros, 2020. február 13.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnöke
Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
elnöke

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

