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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 02. 16.

Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző

Meghívott:  Müller Attila – a Bánki Donát Alapítvány kuratóriumi elnöke

Véleményező     bizottságok:
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság                                      2017. 02. 07.
Pénzügyi Bizottság 2017. 02. 07.
Gazdasági Bizottság 2017. 02. 08.
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 02. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Bánki  Donát  Alapítvány  kuratóriumi  elnöke,  valamint  az  iskola  általános  igazgatóhelyettese
kérelemmel fordult  DMJV Polgármesteréhez az iskola 25 fős kórusának a Berlini  Brandenburg
Nemzetközi  Iskola  zenei  rendezvényén  való  részvételének  rész-finanszírozása  érdekében.  A
részvétel költségének 450.000,- forintos önrészéhez még  900.000,- forint támogatást kérnek. A
tanulmányút időpontja: 2017. 03. 16 – 03. 20. A pénzügyi lebonyolító az iskola Alapítványa lenne, a
támogatási szerződést is az Alapítvánnyal kötné DMJV Önkormányzata.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
E-mail címe: peter@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06/25-544-276
Iktatószám: 4065-2/2017.

Előkészítő aláírása: Péter Kata s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 02. 01.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 02. 01.
Törvényességi észrevétel: Van / Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb észrevétel: Láttam. Dudás Pálné 2017. 02.02.



Javaslat 
a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini zenei

rendezvényen való részvételének támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Schön  Beatrix,  a  Dunaújvárosi  SZC  Bánki  Donát  Gimnáziuma  és  Szakgimnáziuma
tagintézmény-vezetői feladatokat ellátó általános igazgatóhelyettese, valamint Müller Attila, a
Bánki  Donát  Alapítvány  kuratóriumi  elnöke  kérelemmel  fordult  DMJV  Polgármesteréhez,
melyben  az  iskola  25  fős  kórusának  egy berlini  zenei  rendezvényen  való  részvételének
rész-finanszírozására kér az önkormányzattól támogatást. 
A kérelmet az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A 25 fős iskolai  énekkar Ujházy Krisztina tanárnő vezetésével meghívást kapott  a Berlini
Brandenburg Nemzetközi Iskola zenei rendezvényére, ahol felléphetnek és workshop-okon
vehetnek részt a gyerekek 2017. március 16-20-ig. 

Az  út  teljes  költségvetése  1.452.500,-  forint,  melyből  jelenleg  450.000,-  forint  önrésszel
rendelkeznek. A kérelem tartalmazza a szállás- és busz-árajánlatot is. 

A kérelmezett  összeg  a  költségvetésben  nem  áll  rendelkezésre,  a  kért  900.000,-  forint
támogatás a költségvetési rendelet 5. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok sor
Egyéb  kiadások  kiemelt  előirányzatában  az  5.  a  melléklet  Kulturális  és  egyéb  civil
szervezetek felosztható kerete cím előirányzatának egyidejű csökkentésével biztosítható.

„Mötv. 42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

4.  a gazdasági program, a hitelfelvétel,  a kötvénykibocsátás,  a kölcsönfelvétel  vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;”

A Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  az  előterjesztést  látta  és  tudomásul  vette  annak
tartalmát. 

Az  Oktatási,  Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság  2017.  02.  07-i  ülésén  tárgyalta  az
előterjesztést és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
A Pénzügyi Bizottság 2017. 02. 07-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal
500.000,- forint támogatási összeget javasolt a „B” határozati javaslatban megfogalmazottak
szerint.
Gazdasági Bizottság 2017. 02. 08-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal a
„B” határozati javaslatot támogatta.
Az Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 02. 08-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és
7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította azt. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat és a 2. számú melléklet szerinti szerződés-
tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.
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„A” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2017. (II. 16.) határozata

a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini zenei
rendezvényen való részvételének támogatásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  SZC  Bánki  Donát
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai  berlini tanulmányútjának támogatására 900.000,-
forint, azaz kilencszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatást a Bánki Donát Alapítvány (2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.) kapja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetési  rendelete 5.  melléklet  9.  Kulturális,  oktatási  és ifjúsági  feladatok sor  Egyéb
kiadások kiemelt előirányzatában fedezetet biztosít az 5. a melléklet Kulturális és egyéb civil
szervezetek felosztható kerete cím előirányzatának egyidejű csökkentésével.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés
alapján a  Bánki  Donát  Alapítvány-nyal  a  határozat  mellékletét  képező  céltámogatási
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 jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. február 28.

 - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap
 - a pénzügyi teljesítésre: 2017. március 14. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 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: 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja
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„ B „ változat

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2017. (II. 16.) határozata

a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini zenei
rendezvényen való részvételének támogatásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  SZC  Bánki  Donát
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai  berlini tanulmányútjának támogatására 500.000,-
forint, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatást a Bánki Donát Alapítvány (2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.) kapja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetési  rendelete 5.  melléklet  9.  Kulturális,  oktatási  és ifjúsági  feladatok sor  Egyéb
kiadások kiemelt előirányzatában fedezetet biztosít az 5. a melléklet Kulturális és egyéb civil
szervezetek felosztható kerete cím előirányzatának egyidejű csökkentésével.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés
alapján a  Bánki  Donát  Alapítvány-nyal  a  határozat  mellékletét  képező  céltámogatási
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 jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. február 28.

 - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap
 - a pénzügyi teljesítésre: 2017. március 14. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 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: 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja
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„C” változat
HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2017. (II. 16.) határozata

a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini zenei
rendezvényen való részvételének támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a Dunaújvárosi  SZC Bánki
Donát  Gimnáziuma  és  Szakgimnáziuma  diákjainak  berlini  tanulmányútjának
támogatásáról szóló kérelmet és úgy foglal állást, hogy a tanulmányút finanszírozására
nem nyújt támogatást.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a polgármestert arra, hogy a 
határozatot a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma részére 
küldje meg. 

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

    a jogi és szervezési igazgató      

Határidő: 2017. február 28.

Dunaújváros, 2017. február 16.

          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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