
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.
Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására
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:                    Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke
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  Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  az  együttes
fesztiválszerepléseire,  külföldi  fellépéseire  kér  4.000.000,-  Ft  önkormányzati  támogatást. A
többlettámogatásra a „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” nyújthat fedezetet. 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 8502-2/2017.

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:
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2017. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. március 27. Ellenőrzés dátuma: 2017. március 27.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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JAVASLAT 

a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi  Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  2016.  évben  4.000  E  Ft-ot  kapott  technikai
fejlesztésekre,fesztiválszereplésre,  tánctáborra.  Az  alapítvány  a  támogatással  elszámolt,  az
elszámolást az  oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a gazdasági és területfejlesztési
bizottság ugyanazon az ülésen tárgyalja, mint jelen kérelmet.

A Vasas Táncegyüttes generációk óta fontos szereplője a város kulturális  életének,  különböző
korcsoportokban 150-200 taggal  dolgozik,  rendszeresen fellépnek városi  nagyrendezvényeken,
vállalati rendezvényeken is.

Az  együttes  ebben  az  évben  65  éves.  Szeretnének  különböző  fesztiválokon  részt  venni,
felkéréseknek  eleget  tenni  itthon,  Szlovákiában  és  Prágában.  Ebben  az  évben  is  4.000  E  Ft
támogatást kérnek.

Az  alapítványi  kérelmek  támogatásáról  a  közgyűlés  dönthet,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-a értelmében ugyanis:

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; 

Kedvező elbírálás esetén a támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetése  5.  c.  melléklet  „Kulturális  és  egyéb  civil  szervezetek  pályázható  kerete”
előirányzatból  lehet  fedezni.  Az eredeti  előirányzat  ezen a rovaton 20 M Ft,  amelyből  a kiírás
értelmében 15 M Ft a Közművelődési pályázaton kerül kiosztásra.

Az alapítvány benyújtotta a szerződéskötéshez szükséges nyilaktozatokat, és igazolásokat. 

Alternatív határozati javaslatot terjesztünk elő, az “A” változat értelmében a Közgyűlés támogatja a
kérelmet (az összeget a bizottsági változatban kipontoztuk), a “B” változat elutasító. A támogatási
szerződés a határozati javaslat “A” változatához kapcsolódó melléklet.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az április 11-ei ülésén tárgyalta,
és  8  igen,  egyhangú  szavazattal  a  határozati  javaslat  „A”  változatát  támogatta,  4  M  Ft-os
támogatást javasolt. A pénzügyi bizottság az április 11-ei ülésén 5 igen szavazattal a határozati
javaslat „A” változatát támogatta, 4 M Ft-os támogatást javasolt, a gazdasági és területfejlesztési
bizottság az április 12-ei ülésén 6 igen szavazattal 4 M Ft-ot javasolt, az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság az április 12-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

 A fentiek alapján az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztjük elő:

„A” változat

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

a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány
részére fesztiválszereplésekre és külföldi  fellépésekre,  ……. Ft  támogatást  nyújt.  A  támogatást
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetése  5.  c.  melléklete
„Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert,  hogy az 1. pont
alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási szerződést írja alá, egyben utasítja,
hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

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

                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:    2017. május 10.

„B” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálásáról 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  nyújt  támogatást  a  Dunaújvárosi  Vasas
Táncegyüttes Alapítvány részére a táncegyüttes fesztiválszerepléseire és külföldi fellépéseire.

Felelős: -    a határozat közléséért: 
        a polgármester      
    -   a határozat közlésében való közreműködésért:

                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
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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