
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.
Javaslat  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány támogatására,  és  támogatási  szerződés
megkötésére
Előadók: 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
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:                    Moravecz Attila, elnök Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                  2017.04.11.
pénzügyi bizottság  2017.04.11
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.04.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.04.12.
A napirendi pont rövid tartalma: A 829/2016. (XII.15.) határozatában a Közgyűlés kinyilvánította
azon  szándékát,  hogy  a  város  zenei  életének  szervezése  érdekében  2017.  évtől  a  Szonáta
Zeneművészeti Alapítvánnyal kíván együttműködni. A költségvetési rendelet 1 M Ft-ot tartalmaz
erre a feladatra, az alapítvány pünkösdi és zenei világnapi koncerteket tervez.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 10584-2/2017.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László 

Borbála sk.

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: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017. március 31. Ellenőrzés dátuma: 2017. március 31.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. 03.31. Ellenőrzés dátuma: 2017. 03.31.
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 Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására, és támogatási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

A 829/2016.  (XII.15.)  határozatában (1.  számú melléklet)  a  Közgyűlés  megállapította,  hogy az
Önkormányzat, a Dunaújvárosi Zenei Egyesület és a Monarchia Zeneművészeti Egyesület között
2009-ben megkötött közszolgáltatási szerződés ellehetetlenült, ezért az megszűnik. 

A határozat 2. pontjában a Közgyűlés kinyilvánította azon szándékát, hogy a város zenei életének
szervezése érdekében 2017. évtől a Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal kíván együttműködni.
A költségvetési rendelet 5.a melléklete 1 M Ft-ot tartalmaz a feladatra. 

Az  alapítvány  a  2.  számú  mellékletként  csatolt  kérelmében  pünkösdi  és  zenei  világnapi
koncerteket  tervez,  amelynek  részletes  költségvetését  is  csatolta.  Előkészítettük  a  támogatási
szerződést, ami a határozat melléklete lesz. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat és
igazolásokat az alapítvány az újévi koncert előkészítésekor csatolta.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az április 11-ei ülésén tárgyalta és
8 igen szavazattal támogatta, a pénzügyi bizottság is április 11-én tárgyalta, és 5 igen szavazattal
támogatta a határozati javaslatot. A gazdasági és területfejlesztési bizottság az április 12-ei ülé-
sén6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság is április 12-én tárgyalta a napirendet és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra al-
kalmasnak nyilvánította.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
 …/2017. (IV.21.) határozata

a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatásáról, és támogatási szerződés megkötéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2017.  évben  a  Szonáta  Zeneművészeti

Alapítvány részére 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, a támogatás a 2017.

évi költségvetési rendelet 5.a melléklet   „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” Dunaújvárosi

Szonáta Zeneművészeti Alapítvány sor terhére teljesíthető, pünkösdi és zenei világnapi koncertek

szervezésére fordítható.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
alapján előkészített – a határozat mellékletét képező - támogatási szerződést írja alá.

           Felelős:      a határozat végrehajtásáért: 
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                            - a polgármester
                             a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                            - a jogi és szervezési igazgató
         Határidő:    2017. május 3.

Dunaújváros, 2017. április 21.

                    Izsák Máté s.k.                                                          Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális         a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
          elnöke

 Pintér Attila sk.        Tóth Kálmán sk.
   a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

  elnöke
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