
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Nics Éva kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11.
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 210.000.- Ft összegű támogatást kér 20 fő (halmozottan
hátrányos helyzetű) ellátott és kísérőik Balatonszabadi üdülőben történő táborozásához.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény-
igazgatási Osztály

Iktatószám: 665-20/2017.

Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k. Igazgató 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: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka s.k.
Leadás dátuma: 2017. 04. 05. Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 05.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 04. 05. Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 05.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: -
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Javaslat
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának  Közgyűlése  2002-ben hozta  létre a
Jószolgálati  Otthon  Közalapítványt  (a  továbbiakban:  Közalapítvány).  A  Közalapítvány  a
fenntartásában lévő  intézményen  keresztül  fogyatékos  személyek  részére  ápoló-gondozó
otthoni  ellátást,  átmeneti  otthoni  ellátást,  nappali  ellátást  és támogató szolgáltatást  nyújt,
melynek biztosítására önkormányzatunk a Közalapítvánnyal  közhasznú/ellátási  szerződést
kötött 2003-ban. A Közalapítvány közhasznú szervezet.

A  Közalapítvány  kuratóriumi  elnöke  támogatás  iránti  kérelmet  nyújtott  be  az  ellátottak
Balatonszabadi üdülőben történő nyaraltatásához. 
A Jószolgálati Otthon Közalapítvány minden évben megteremti annak a lehetőségét, hogy az
ellátottak nyáron valamilyen üdülési, táborozási lehetőséghez jussanak.
Az idei évben 20 fő halmozottan hátrányos helyzetű ellátott és kísérőik szeretnének 4 napot
(2017. június 11-14.) a Balatonon tölteni. Szeretnék, ha a nagyon rossz szociális helyzetben
lévő  gondozottjaik  eljuthatnának  a  táborba,  olyanok,  akik  csonka  családban  élnek,  idős
szüleikkel, árvák, vagy család nélkül kénytelenek boldogulni.
A  tábor  összköltsége a  20 fő számára 438.400.-  Ft,  mely magába foglalja  a  szállást  (3
éjszaka),  az  utazás  költségét,  a  napi  háromszori  étkezést,  szabadidős  programként  a
zamárdi  kalandpark  meglátogatását,  sétahajózást  a  tavon,  valamint  az  esti  siófoki
programot.

A  Közalapítvány  megkereste  a  Balatonszabadi  üdülőt  üzemeltető  DVG  Zrt-t,  akik  saját
hatáskörben lehetőséget adtak a részükre az üdülő szobáinak kedvezményes áron történő
igénybevételére, melynek költsége összesen 210.000.- Ft. 
A Közalapítvány az üdülő 210.000.- Ft-os díját  kéri részükre támogatásként biztosítani (a
kérelem az előterjesztés melléklete).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 233/2017. (III. 20.) PM határozattal kiírta a
szociális  és  egészségügyi  szerveztek  2017.  évi  támogatására  vonatkozó  pályázatot.  A
pályázat benyújtási határideje 2017. május 22. napja, elbírálására leghamarabb 2017. június
hónapban kerülhet  sor,  ezért  a Közalapítvány a fenti  kérelmet nem a pályázatra,  hanem
egyedi kérelemként nyújtotta be.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
értelmében „A képviselő- testület hatásköréből nem ruházható át: a gazdasági program,
a  hitelfelvétel,  a  kötvénykibocsátás,  a  kölcsönfelvétel  vagy  más  adósságot  keletkeztető
kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása”. 
A  jogszabály  rendelkezése  értelmében  a  Közgyűlés  döntése  szükséges  a  Jószolgálati
Otthon Közalapítvány támogatási kérelmének elbírálásához.

A támogatások folyósítására vonatkozó releváns jogszabályi feltételek a következők:

1.  Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény (  továbbiakban  Áht.)  48-56.  §-ai
szabályozzák  a  költségvetési  támogatásokra  vonatkozó  szabályokat.  Nem  adható  ki
támogatói  okirat  és  nem  köthető  támogatási  szerződés  többek  között  azzal,  aki  a
közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény
(továbbiakban: Kptv.) 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek.

A Kptv. hatálya az államháztartás alrendszeréből nyújtott önkormányzati támogatásokra is
kiterjed.
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A  Kptv.  6.  § (1)  bekezdése  alapján  „nem  indulhat  pályázóként,  és  nem  részesülhet
támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”

A Kptv. 14. §-a szerint a pályázó a pályázati  anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról,
hogy  nem esik  a  Kptv.  6.  §-ban  foglalt  korlátozás  alá.  A  nyilatkozat  csatolása  nélkül  a
pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b)  a  pályázó  gazdasági  társaság,  cégneve,  székhelye,  cégjegyzékszáma,  adószáma,
képviselőjének neve,
c)  a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f)  nyilatkozat  arról,  hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget  tett  érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

A Kptv.  2.  § (2)  bekezdése szerint  e törvény pályázatokra  vonatkozó rendelkezéseit  kell
megfelelően alkalmazni a nem pályázati úton odaítélt támogatásokra is azzal, hogy ahol e
törvény
a) pályázatot említ, ott a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet,
b)  pályázati  eljárást  említ,  ott  a  támogatási  döntés  előkészítésének  és  meghozatalának
folyamatát
kell érteni.
(3) A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki - ha a támogatási
döntést pályázati eljárásban hoznák - a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként.

2.  Az  előkészítő  osztály  nyilatkozatmintát  küldött  meg  az  összeférhetetlenség,  vagy
érintettség  tényéről,  avagy  hiányáról, kérve  annak  kitöltését  a  támogatási  döntés
meghozatalának  érvényessége  feltételeként.  Amennyiben  kiderül,  hogy  a  Kptv.  6.  §-a
feltételei  miatt  a  pályázónál  összeférhetetlenség  áll  fenn,  mert  képviselő,  vagy
hozzátartozója vesz részt a pályázat elbírálásában, az összeférhetetlenség úgy orvosolható,
hogy  a  döntéshozatalban,  bizottsági  véleményezésben  az  érintett  képviselő,  illetve
hozzátartozója, szervezetek tulajdonosa nem lehet döntéshozó, tehát nem szavazhat, így a
Kptv. 8. §-ában foglaltak szerint csupán a honlapon kell közzé tenni az érintettségre okot adó
körülményt. 
A  nyilatkozat  mellett  az  alábbi  dokumentumokat  kell  az  Alapítványnak  benyújtania  (ezek
hiányában a szerződés aláírására nem kerülhet sor):
-  a szervezet nyilvántartásba vételi okirata,
-  a  támogatott  tevékenység  konkrét  felsorolása  és  meghatározása,  szakfeladatrend  és
kormányzati funkció szerinti besorolása,
-  a  Nemzeti  Adó  és  Vámhivatal  által  a  Kedvezményezettre  vonatkozó  adótartozás
mentességi igazolás („0”-ás igazolás),
-  írásbeli  felhatalmazás a  Támogató  részére  a  támogatási  összeg és  járulékai  erejéig  a
Kedvezményezett valamennyi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre (arra az esetre,
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ha a Kedvezményezett, a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel, vagy a
szerződés szerinti határidőre nem, vagy nem teljes mértékben fizeti vissza).

A  Közalapítvány  a  támogatási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  dokumentumokat
folyamatosan küldi meg a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály részére.

A határozati javaslat melléklete a megkötendő támogatási szerződés-tervezet.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a 2017. április 11-i ülésén
megtárgyalta, a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
A pénzügyi bizottság a javaslatot a 2017. április 11-i ülésén megtárgyalta, 5:0:0 arányban
támogatta.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság a 2017. április 12-i ülésén a határozati javaslatot
egyhangúlag támogatta.
Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2017.  április  12-i  ülésén
megtárgyalta,  6 igen szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította azzal  a
módosítással, hogy a támogatási szerződésben az elszámolási időpont 2017. július 1. napja
legyen.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére
az  ellátottak  és  kísérőik  2017.  június  11-14.  közötti  Balatonszabadi  üdülőben  történő
nyaralása  költségeihez  210.000,-  Ft,  azaz  kétszáztízezer  forint  összegű  vissza  nem
térítendő  támogatást  nyújt  a  határozat  melléklete  szerinti  támogatási  szerződésben
meghatározott feltételekkel, mely kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017.
(II.  17.)  önkormányzati  rendelet  5.c.  mellékletének  10.5.1.  Szociális  és  egészségügyi
szervezetek támogatása kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést  az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye
figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
               - a költségvetés módosításáért:
                 a jegyző
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

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

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján
a Jószolgálati  Otthon  Közalapítvánnyal a céltámogatási szerződést kösse meg azt
követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
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rendelet alapján a Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási
tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, valamint
intézkedjen  a  szerződés  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  pénzügyi
teljesítésről.

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 határozat közlésére: 2017. április 28. 

-  a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által  működtetett  Támogatásokat
Vizsgáló  Iroda  előzetes  felülvizsgálata  eredményeként  kiadott  nyilatkozatát
követő 30 nap

- a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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