
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. július 18.

      Javaslat DMJV Közgyűlésének a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatás iránti
kérelme elbírálásáról szóló 424/2016. (VI.16.) határozat hatályon kívül helyezésére

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                              

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos, közgyűlési és informatikai osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2016. július 14.
pénzügyi bizottság  2016. július 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                     2016. július 14.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2016. július 14.

A napirendi  pont  rövid tartalma:  DMJV Közgyűlése 424/2016.  (VI.16.)  határozatával
döntött arról, hogy a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület részére 700.000,- Ft támogatást nyújt
Kovács  Máté  András  dunaújvárosi  sportoló  2016.  évi  edzésének  biztosítására,  a
versenyekre való felkészítésére. Kovács Máté András 2016. júniusában visszaigazolt a
Dunaferr Sportegyesülethez, így a határozatot hatályon kívül kell helyezni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána
E-mail címe: osztrocskad@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544/276
Iktatószám: 11147-21/2016.
Előkészítő aláírása:  Molnár-Osztrocska Diána s.k.
Igazgató/Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Vargáné dr. Sürü Renáta s.k.
Leadás dátuma: 2016. július 12.
Ellenőrzés dátuma: 2016. július 12.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:                  egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Javaslat 

DMJV Közgyűlésének a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatás iránti kérelme
elbírálásáról szóló 424/2016. (VI.16.) határozat hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Kovács Máté András támogatás iránti kérelemmel kereste meg Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesterét,  majd  a  Csepeli  Kajak-Kenu  Egyesület  elnöke  is  azzal  a  kérelemmel  fordult
Önkormányzatunkhoz,  hogy  Kovács  Máté  András  dunaújvárosi  lakóhelyű  sportoló  2016.  évi
edzésének biztosítására, a versenyekre való felkészítésére 700.000,- Ft támogatást nyújtsunk.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 424/2016. (VI.16.) határozatával döntött arról, hogy a
Csepeli  Kajak-Kenu  Egyesület  részére  700.000,-  Ft  támogatást  nyújt  Kovács  Máté  András
dunaújvárosi  sportoló  2016.  évi  edzésének  biztosítására,  a  versenyekre  való  felkészítésére.
Kovács Máté András 2016. június 30. napján bejelentette, hogy már nem a Csepeli Kajak-Kenu
Egyesületnél,  hanem  a  Dunaferr  Sportegyesületnél  edz,  így  a  határozatot  hatályon  kívül  kell
helyezni. A közgyűlés döntését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

 Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság,  valamint  a  gazdasági és területfejlesztési  bizottság a 2016. július 14-i  üléseiken
tárgyalták az előterjesztést. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban
ismertetik.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2016. (VII. 18.) határozata

DMJV Közgyűlésének a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatás iránti kérelme
elbírálásáról szóló 424/2016. (VI.16.) határozat hatályon kívül helyezéséről

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatás iránti
kérelme  elbírálásáról  szóló 424/2016.  (VI.16.)  határozatát  hatályon  kívül  helyezi.  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Csepeli
Kajak-Kenu Egyesület elnöke részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 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 mb. elnöke                                       jogi bizottság elnöke






