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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének
elbírálására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

Előkészítő: Dr. László Borbála Jogi és Szervezési Igazgató
Dr. Horváth Petra ügyintéző

Meghívott: Miskolczi László, az Egyesület elnöke
Mohainé Csupity Zsófia, az Egyesület titkára

Véleményező     bizottságok  :
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                 2017. 03. 13.
pénzügyi bizottság                                                                                   2017. 03. 13.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága                               2017. 03. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2017. 03. 13.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : A  Dunaújvárosi  Horvátok  és  Szerbek  Egyesülete  2017.
szeptemberében ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. Az egyesület méltóképpen szeretne
megemlékezni a neves eseményről, melyhez DMJV Önkormányzata támogatását kéri 993 500 Ft
összegben.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, szervezési és 
intézményigazgatási osztály

Iktatószám: 3363-8/2017

Ügyintéző neve: Dr. Horváth Petra Ügyintéző telefonszáma: 25/544-314
Ügyintéző aláírása: Dr. Horváth Petra s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László 

Borbála s.k.

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: Dudás Pálné s.k.
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2017. 03. 09. Ellenőrzés dátuma: 2017. 03. 09.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017. 03. 09. Ellenőrzés dátuma: 2017. 03. 09.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:        egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzés:



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) fennállása
„40 éves jubileumi rendezvényének támogatása” céljából kérelemmel kereste meg DMJV
Polgármesterét (1. számú melléklet).

Az Egyesület 1977. szeptemberében Délszláv Klubként kezdte meg a működését, már
Klubként is nagyon sok rendezvénnyel járult hozzá Dunaújváros kulturális életének színe-
sebbé tételéhez. 
1992-től Egyesületként működik a szervezet, amelyben a horvátok és a szerbek egyedüli-
ként vannak jelen egy közösségként  (azzal a céllal, hogy együtt erősebbek és közösen is
tudják ápolni nemzetiségi kultúrájukat, anyanyelvüket).
Az Egyesület kiállításokat, író-olvasó találkozókat, nemzetiségi műsorokat, táncok, dalok
betanítását, nemzetiségi napokon és más rendezvényeken fellépéseket, nyelvtanfolyamo-
kat és nemzetiségi tradicionális bálokat szervez. 2017. január 21-én tartották a 40. hagyo-
mányőrző báljukat.

Az Egyesület 2017. szeptember 16-án ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját, melyről
méltóképpen szeretne megemlékezni, hasonlóképpen, mint a 30. évforduló esetében. A
Bartók Béla Kamaraszínház és Művészetek Háza alkalmas lenne a rendezvény megtartá-
sára. Az alkalomra az Egyesület a 40 év eseményeivel készül. A Magyarországon működő
horvát és szerb folklór csoportok, a tököli Kóló zenekar, énekkar és Délszláv tánccsoport -
juk, a budakalászi Rozmaring Tánccsoport és Ercsiből a Zorica Tánccsoport szerepelné-
nek a rendezvényen. Az Egyesület a helyi zenekarok, énekkarok, a nagyvenyimi és rácal-
mási kórusoknak is lehetőséget biztosít a megtanult horvát és szerb népdalok bemutatá-
sához. 
Az estét a fellépőkkel együtt közös vacsora és táncház zárná le.

A Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály kérésére az Egyesület részletes kimu-
tatást készített a rendezvény programjairól és azok költségeiről. A 40 éves jubileumi gá-
laműsor költsége: 793 500 Ft, továbbá a Bartók Béla Kamaraszínház és Művészetek
Háza bérleti díja: 200 000 Ft;  a rendezvény összköltsége összesen: 993 500,- Ft (2.
számú melléklet).
Az előkészítő osztály  – előzetes egyeztetések alapján –  500 000 Ft támogatási ösz-
szegről szóló döntés tervezetet készített elő.

A támogatási összeg a 2017. évi költségvetési rendelet 5. a melléklete „20. Nemzetiségi
ügyek feladat „20.3. Működési támogatás tartaléka” című sorról a „20.1. Nemzetiségi ön-
kormányzatok támogatása” című sorra történő átcsoportosítás útján biztosítható.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelet  11.  §  (1)
bekezdése szerint:
„Minden  költségvetést  érintő  előterjesztésről  a  Közgyűlés  minősített  többséggel  dönt.”

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

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



A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…../2017. (III.16.) határozata
a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete

 támogatási kérelmének elbírálásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Horvátok  és  Szerbek  Egyesülete  (2400  Dunaújváros,  Apáczai  Csere  János  u.  11.,
képviseli:  Miskolczi  László  elnök)  részére  a  fennállásuk  „40  éves  jubileumi
rendezvényének  támogatása”  céljából  500  000  Ft,  azaz  ötszázezer  Ft  vissza  nem
térítendő támogatást nyújt.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  önkormányzati
rendelet  5.  a  melléklete  20.  Nemzetiségi  ügyek  feladat  „20.3.  Működési  támogatás
tartaléka” című soráról  a „20.1. Nemzetiségi  önkormányzatok támogatása” című sorára
történő átcsoportosítás útján biztosít fedezetet.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott döntés alapján a határozat mellékletét
képező  céltámogatási szerződést írja  alá  és  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 szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap

      - a pénzügyi teljesítésre: 2017. augusztus 01.

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    Határidő:    a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

5.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  határozatot  küldje  meg a  Dunaújvárosi  Horvátok  és  Szerbek
Egyesülete elnöke részére.

     Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester

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

     Határidő:    2017. március 31.



„B” változat

                                                 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…../2017. (III. 16.) határozata
a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete

 támogatási kérelmének elbírálásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Horvátok  és  Szerbek Egyesületének (2400 Dunaújváros,  Apáczai  Csere  János u.  11.,
képviseli:  Miskolczi  László  elnök)  –  a  fennállásuk  „40  éves  jubileumi  rendezvényének
támogatása” céljából benyújtott – kérelmét nem támogatja.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  határozatot  küldje  meg a  Dunaújvárosi  Horvátok  és  Szerbek
Egyesülete elnöke részére.

     Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester

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

    Határidő:     2017. március 31.

Dunaújváros, 2017. március 16.

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

 elnöke                                                            bizottság elnöke

                 Lőrinczi Konrád s.k.                                                   Tóth Kálmán s.k.
            a közbiztonsági és társadalmi                                az  ügyrendi, igazgatási és 
              kapcsolatok bizottsága                                               jogi bizottság elnöke
                         elnöke
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