
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat  a  Kisebbségekért  –  Pro  Minoritate  Alapítvány  XXI.  Csángó  Bál
támogatására irányuló kérelmének elbírálására

Előadó:               oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                                   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                  
                                   pénzügyi bizottság elnöke                                

  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála – szervezési és jogi igazgató
Meghívott: Tárnok Mária – elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016. 12. 06.
pénzügyi bizottság                                                                                 2016. 12. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                               2016. 12. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2016. 12. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány a XXI.
Csángó Bál támogatására irányuló kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata felé. Az igényelt támogatási összeg 400.000,- forint.

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:  30066-2/2016.

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

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2016. 12. 
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 
Törvényességi észrevétel: nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXI. Csángó Bál támogatására irányuló
kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

A Kisebbségekért  Pro  Minoritate  Alapítvány  XXI.  Csángó  Bál  támogatására  irányuló  kérelmet
nyújtott  be  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához (1.  számú  melléklet  az
előterjesztéshez)

A kérelem tartalma szerint az alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség
2016.  február  18-án  huszonegyedik  alkalommal  rendezi  meg  a  „Csángó  Bált”  a  budapesti
Millenáris Parkban. 

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi
és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat
nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez.

A szervezők a bál megrendezéséhez 400.000,- azaz négyszázezer forint támogatást szeretnének
kapni.  A  rendezvény  támogatóinak  nevét  a  szervezők  a  plakáton  feltüntetik,  és  kérésre  a
helyszínen reklámanyag (szórólap, logó, transzparens) elhelyezésére biztosítanak lehetőséget.

2014. és 2016. években az Alapítvány a XVIII. és XX. Csángó Bál megrendezéséhez 400.000,-
forint  vissza  nem térítendő  támogatást  kapott  DMJV Önkormányzatától,  melynek  elszámolása
megtörtént. 2015. évben az Alapítvány fenti célra nem kapott támogatást Önkormányzatunktól.

Amennyiben a Közgyűlés támogatólag dönt, a mellékelt támogatási szerződést meg kell kötni. (2.
számú melléklet az előterjesztéshez)

„Mötv. 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;”

Az előterjesztést  a  törvényességi  ellenőrzés szakaszában a  költségvetési  és pénzügyi  osztály
véleményezte és tudomásul vette az abban foglaltakat. 

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság december 6-i ülésén tárgyalta és
5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést december 6-án tárgyalta és egyhangúlag támogatta azt.
A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  december  7-én  tárgyalta  és
egyhangúlag támogatta azt.                                                                    
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést december 7-én tárgyalta és egyhangúlag
támogatta azt.

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



„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
…  ....../2016. (XII.15.) határozata

a Kisebbségekért – Pro  Minoritate Alapítvány XXI. Csángó Bál támogatására irányuló
kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért  – Pro Minoritate Alapítványt
400.000,-  Ft,  azaz négyszázezer  forint  vissza nem térítendő támogatásban részesíti  a  XXI.
Csángó  Bál  támogatására,  a  határozat  mellékletét  képező  támogatási  szerződés  feltételei
alapján.

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
a  2017.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  rendeletében 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 a
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal 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 és pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. december 30.

- a szerződés aláírására: 2017. január 31.
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés összeállítása
során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2017. évi költségvetés összeállításának időpontja



„B” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
..../2016.     (XII.15.)     határozata

a Kisebbségekért – Pro  Minoritate Alapítvány XXI. Csángó Bál támogatására irányuló
kérelmének elbírálásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részére a "XXI.  Csángó  Bál" költségeihez nem nyújt
támogatást.

Felelős: a határozat közléséért:
               a polgármester
               a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2016. december 30.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje 
meg a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány elnökének.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
  jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 

Határidő: 2016.december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15. 
                   

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

  elnöke                                                            bizottság elnöke

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


	Egyéb megjegyzések:

