
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 07. 18.

Javaslat óvodai és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozására

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Szabó Attila – az IF 54 Invest Kft. ügyvezetője

Véleményező     bizottságok:
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság                                      2016. 07. 14.
Pénzügyi Bizottság 2016. 07. 14.
Gazdasági Bizottság 2016. 07. 14.
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság 2016. 07. 14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:  Az IF 54 Invest Kft. ügyvezetője, Szabó Attila levélben
kereste  meg  DMJV Önkormányzatát,  hogy  óvodai  és  iskolai  csoportoknak  prevenciós
előadás-sorozatot  tartson.  Az  előadás  fő  célkitűzése  az  egészségmegőrzés,
egészségvédelem. A Kft. 1.000.000,- forint támogatást kér az Önkormányzattól a tervezett
program megvalósítására. Az önkormányzat költségvetésében fenti célra előirányzat nem
szerepel. 

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: 12753-4/2016.

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

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016. július 04.
Ellenőrzés dátuma: 2016. július 04.
Törvényességi észrevétel: nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: Támogató szándék esetén a forrást a költségvetés intézményi tartalék előirányzat 
 sor terhére lehetséges megjelölni. 2016. 07.08. Dudásné



Javaslat 
óvodai és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozására

Tisztelt Közgyűlés!

Az IF 54 Invest Kft. ügyvezetője, Szabó Attila levélben kereste meg DMJV Önkormányzatát, hogy
óvodai és iskolai csoportoknak prevenciós előadás-sorozatot tartson. (1. számú melléklet) 
Az  előadás  fő  célkitűzése  az  óvodás-  és  kisiskolás  korú  gyermekek  egészségének  védelme.
Módszerei  pszichoaktív  szerek,  alkohol,  a  dohányzás  és  passzív  dohányzás  megelőzésére,  a
káros szenvedélyek kialakulása ellen irányulnak. 
Az előadások az oktatási intézményekben – az intézmény-vezetőkkel előre egyeztetett napokon –
8:00-14:00  óráig  tartanának,  ez  napi  5-6  előadást  jelent.  Ennek  során  kb.  1.500  gyermeket
tudnának oktatásban részesíteni. 
Az oktatás-sorozatra 2016/17-es tanév szeptember-október-november hónapokban kerülne sor. 

A teljes oktatási költség 1.000.000,- forint, mely magába foglalja a teljes kiszolgáló személyzetet,
előadó orvosokat, bemutató eszközöket és az előadás helyszíneként az „Okos” buszt. 

A Kft. az előadás-sorozathoz kéri az Önkormányzat anyagi hozzájárulását. 

A 2016. évi költségvetési rendelet fenti célra előirányzatot nem tartalmaz.

A kérelem támogatása esetén támogatási szerződés megkötése szükséges. (2. számú melléklet)

A Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  véleménye  szerint  támogató  szándék esetén a  forrást  a
költségvetés intézményi tartalék előirányzat sor terhére lehetséges megjelölni.

A bizottságok az előterjesztés 2016. július 14-i ülésükön tárgyalták, a bizottságok véleményét a
bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztjük elő:

„ A „ változat

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2016. (VII. 18.) határozata
óvodai és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az IF 54 Invest Kft. (2400 Dunaújváros, Arany
János  u.  61.) részére dunaújvárosi  köznevelési  intézményekben  tartandó  prevenciós
előadás-sorozat  költségeihez egyszeri ……. forint, azaz ……..  forint támogatást nyújt az
alábbiak szerint:

2. Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat  2016. évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló 3/2016.
(II.19.) önkormányzati rendelete „Intézményi tartalék” előirányzati során fedezetet biztosít. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján
az  IF 54 Invest  Kft.-vel az előkészített  céltámogatási szerződést írja  alá,  továbbá jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.



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

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 
                           a költségvetési, pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. július 29.

- a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 nap
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzat  2016. évi  költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet soron következő
módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
 a Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja

„ B „ változat

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2016. (VII. 18.) határozata
óvodai és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  megtárgyalta  az IF 54 Invest  Kft.  (2400  
Dunaújváros, Arany János u. 61.) kérelmét és úgy foglal állást, hogy a Kft. kérelmét óvodai 
és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozására nem támogatja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a polgármestert arra, hogy a 
határozatot az IF 54 Invest Kft. részére küldje meg. 

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

    a jogi és szervezési igazgató      

Határidő: 2016. július 29.

Dunaújváros, 2016. július 18.

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

 elnöke                                                            bizottság elnöke

                   Hingyi László s.k.                                                Tóth Kálmán s.k.
         az oktatási, kulturális, ifjúsági                                  ügyrendi, igazgatási és 
               és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke










	Egyéb megjegyzések: Támogató szándék esetén a forrást a költségvetés intézményi tartalék előirányzat sor terhére lehetséges megjelölni. 2016. 07.08. Dudásné

