
 Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat a Szonáta Zeneművészeti 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: Dőr Gabriella igazgatóhelyettes, Sándor Frigyes AMI
Moravecz Attila, Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnök

Véleményező bizottságok:
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2016.12.13.
pénzügyi bizottság      2016.12.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2016.12.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2016.12.13.
A napirendi pont rövid tartalma:   A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány a január 7-én
tartandó, hagyományos újévi koncertre 400 E Ft támogatást kért, a különböző kulturális
költségvetési tételek maradványát számba véve lehetőség van a kérés teljesítésére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság

Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna
E-mail címe: bokor@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-151
Iktatószám: 29667-4/2016
Előkészítő aláírása: Bokor Zsuzsanna sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016.12.07
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.08.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített  

Egyéb megjegyzések: 

L. Dudás Pálné 2016. dec.8.

1



JAVASLAT

a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására 

Tisztelt Közgyűlés!

A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány a 2017. január 7-én tartandó, hagyományos újévi koncertre
400 E Ft támogatást kért.  

A különböző kulturális  rovatokon az  előterjesztés készítésekor  az alábbi  összegek állnak  még
rendelkezésre:

 Költségvetési  rendelet  5.a.  melléklet  „Előző  évről  áthúzódó  kiadás”  „DS TV Média  Kft.
Dunaújvárosról image-film készítése”:  500 E Ft, ( a kérelmező a támogatásról lemondott)

 Költségvetési  rendelet  5.  c.  melléklet  „Kulturális  és  egyéb  civilszervezetek  pályázható
kerete” : 101 E Ft,

 Költségvetési rendelet 5. c. melléklet „PERI SE: Pentelei rendezvények”: 500 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 987/2015. (XII.16.) PM határozat értelmében a
DS TV Média Kft. mint pénzügyi bonyolító részére 500.000 Ft támogatásról döntött Szabó Dániel
Dunaújvárost bemutató filmjének elkészítésére. Szabó Dániel márciusban jelezte, hogy nem tudja
elkészíteni  a  filmet,  mert  már  nem a  DSTV munkatársa,  így  sem  az  infrastrukturális,  sem a
gazdasági háttér nem áll mögötte. Szerződéskötés nem történt, az összeg nem került kiutalásra. A
polgármesteri határozat visszavonására vonatkozó javaslatot a bizottságok ugyanazon az ülésen
tárgyalják, mint jelen előterjesztést.

Javasoljuk, hogy ezt a keretet a Közgyűlés csoportosítsa át az 5. c. melléklet „Kulturális és egyéb
civilszervezetek  pályázható  kerete”  rovatba,  és  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány kérelmét
ebből a keretből támogassa az önkormányzat. Előkészítettük a támogatási szerződést is, amely a
határozati javaslat melléklete.

Az  előterjesztést  az oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a
közgyűlési  előterjesztések  postázása  után  tárgyalta,  a  bizottsági  vélemények  ismertetésére  a
közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

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

a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi költségvetési rendelet  5.a. melléklet
„Előző  évről  áthúzódó  kiadás”  DS  TV  Média  kft.  Dunaújvárosról  image-film  készítése  soron
szereplő 500 E Ft-ot az 5. c melléklet  „Kulturális és egyéb civilszervezetek pályázható kerete”
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rovatba beépíti.

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

          - a jogi és szervezési igazgató

Határidő:    2016. december 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére 400
E Ft támogatást nyújt a 2017. évi újévi koncert megrendezése érdekében, a Közgyűlés egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

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

         - a jogi és szervezési igazgató

Határidő:    a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtását követő 5 munkanapon 
        belül.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.  és a 2.  pontban
elhatározottakat a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

       Határidő:      a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

                Izsák Máté sk.                                                              Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális       a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

     Pintér Attila sk.                  Tóth Kálmán s.k. 
pénzügyi bizottság    az ügyrendi, igazgatási és jogi 

        elnöke  bizottság elnöke               
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