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HATÁROZATI  JAVASLAT  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

.../2016. (X.20.) határozata  
a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunai Ökölvívó Sportegyesület (2400 
Dunaújváros, Akácfa utca 4. fsz. 3.) által 2016. november 19-én megrendezésre kerülő Amatőr 
Nemzetközi Ökölvívó Gála költségeihez 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint támogatást nyújt a 
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendelete 5/b melléklet pénzeszköz átadás tartalék sor terhére. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat közlésére, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunai 
Ökölvívó Sportegyesülettel 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. rendelet alapján az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter 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. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                   a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                   felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata eredményeként  
                   kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes 
honlapján. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Igazgatóság  
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 30 nap 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  



              -  a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              -  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője  
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
 
Határidő: a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
Dunaújváros, 2016. október 20. 
 
 
 
 
                   Pintér Attila s.k.                                                    Hingyi László s.k. 
             a pénzügyi bizottság                           a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                       elnöke                                                                      elnöke 
 
 
 
                    Izsák Máté s.k.                                                      Tóth Kálmán s.k. 
    az oktatási, kulturális, ifjúsági és                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
               sportbizottság elnöke                                                       elnöke 


