
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002.(IV.5.) önkormányzati
rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására

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. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                                       Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott:                      -

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2016.12.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                          2016.12.07.
pénzügyi bizottság                                                                                            2016.12.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2016.12.07.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002. (IV.5.)
önkormányzati  rendelete  az  önkormányzat  sporttevékenységgel  kapcsolatos  feladatairól,
kötelezettségeiről  és  támogatásáról  tartalmazza  a  dunaújvárosi  székhelyű
sportszervezetek/sportolók jutalmazását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály 
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
E-mail címe: kemenczei@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-263
Iktatószám: 25739/2016.

Előkészítő aláírása: Kemenczei Anett
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016.12.
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.
Törvényességi észrevétel: 
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:               egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt 

Egyéb megjegyzés:        -



Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002.(IV.5.) önkormányzati
rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  14/2002.  (IV.5.)  önkormányzati  rendelete  az
önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és támogatásáról
tartalmazza a dunaújvárosi székhelyű sportszervezetek/sportolók jutalmazását. (1. sz. melléklet).

A rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében jutalmazásban részesül az a dunaújvárosi székhelyű
sportegyesületben igazolt sportoló, csapat és sportszakember, aki/amely valamely olimpiai sportág
hivatalos versenyszámában felnőtt, junior és ifjúsági korosztályban a rendeletben meghatározott
helyezéseket éri el.

A Dunaferr  Sportegyesület  elnöke 2016.  szeptember  08-án és december  01-én kelt  levelében
értesítette  a  polgármester  urat  az  egyesület  versenyzőinek  a  rendeletben  meghatározott
eredményeiről, valamint Gurisatti Gyula levélben tájékoztatta osztályunkat az elért eredményeiről.
(2. sz. melléklet).

Az  értesítés  alapján  a  következő  sportolók  és  sportszakemberek  részesülhetnek  a  fentiekben
hivatkozott  rendeletben  meghatározott  mértékű  jutalmazásban:

NÉV JUTALOM ÖSSZEGE (nettó)

Hajdu Jonatán 50.000,- Ft

Némedi Konrád (Ifjúsági) 50.000,- Ft

Slihoczki Ádám (Ifjúsági) 22.500,- Ft

Molnár  Gergely  (Hajdu  Jonatán,  Némedi
Konrád, Slihoczki Ádám edzője)

50.000,- Ft + 40.000,- Ft + 15.750,- Ft

Gurisatti Gyula 200.000,- Ft + 100.000,- Ft + 100.000,- Ft +
50.000,- Ft

Karácsony Gyula (Gurisatti Gyula edzője) 160.000,- Ft + 80.000,- Ft + 80.000,- Ft +
50.000,- Ft

Kovács Zsófia
100.000,- Ft + 50.000,- Ft + 50.000,- Ft +
100.000,- Ft + 200.000,- Ft + 50.000,- Ft

Jakab Noémi (Junior) 25.000,- Ft + 25.000,- Ft

Trenka János (Kovács Zsófia és Jakab Noémi
edzője)

80.000,- Ft + 50.000,- Ft + 50.000,- Ft +
80.000,- Ft + 160.000,- Ft + 50.000,- Ft 

Joó Gabriella (Kovács Zsófia és Jakab Noémi
edzője) 

80.000,- Ft + 50.000,- Ft + 50.000,- Ft +
80.000,- Ft + 160.000,- Ft + 50.000,- Ft 

Halász Dóra Szimonetta (Junior) 25.000,- Ft + 25.000,- Ft

Török Dániel (Halász Dóra Szimonetta edzője) 25.000,- Ft + 25.000,- Ft

Badics Réka (Halász Dóra Szimonetta edzője) 25.000,- Ft + 25.000,- Ft

Vincze Ákos 50.000,- Ft

Rozs Viktória (Junior) 25.000,- Ft

Vincze Áron (Ifjúsági) 25.000,- Ft

Halász  Tibor  (Vincze  Ákos,  Rozs  Viktória,
Vincze Áron edzője)

50.000,- Ft



Összesen: 2.888.250,- Ft

A hivatkozott rendelet 10. § (10) bekezdése szerint a jutalom összege nettó értéken értendő.

A rendelet alapján a polgármester (akadályoztatása esetén) az általa felkért személy minden év
decemberében ünnepélyes keretek közt adja át a jutalmat a sportolóknak és az őket felkészítő
szakembereknek.
Az  ünnepélyes  köszöntésre  2016.  december  19-én 11:00  órakor  kerülne sor,  a  Polgármesteri
Hivatal dísztermében.
Az ünnepélyes díjátadón felszolgált pezsgő, szendvics, aprósütemény költsége kb. 100.000,- Ft.

Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési  bizottság, a pénzügyi bizottság, az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság tárgyalja.

Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  6  igen  szavazattal  támogatta  a  határozati
javaslatot.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.

A pénzügyi  bizottság  6  igen  szavazat  mellett  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánította az előterjesztést.

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

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

.../2016.   (XII.15.)     határozata   
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002.(IV.5.) önkormányzati rendelete

alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi dunaújvárosi sportolókat és edzőiket
részesíti jutalmazásban:

NÉV JUTALOM ÖSSZEGE (nettó)

Hajdu Jonatán 50.000,- Ft

Némedi Konrád (Ifjúsági) 50.000,- Ft

Slihoczki Ádám (Ifjúsági) 22.500,- Ft

Molnár  Gergely  (Hajdu  Jonatán,  Némedi
Konrád, Slihoczki Ádám edzője)

105.750,- Ft

Gurisatti Gyula 450.000,- Ft

Karácsony Gyula (Gurisatti Gyula edzője) 370.000,- Ft

Kovács Zsófia 550.000,- Ft

Jakab Noémi (Junior) 50.000,- Ft

Trenka János (Kovács Zsófia és Jakab Noémi
edzője)

470.000,- Ft 

Joó Gabriella (Kovács Zsófia és Jakab Noémi
edzője) 

470.000,- Ft 



Halász Dóra Szimonetta (Junior) 50.000,- Ft

Török Dániel (Halász Dóra Szimonetta edzője) 50.000,- Ft

Badics Réka (Halász Dóra Szimonetta edzője) 50.000,- Ft

Vincze Ákos 50.000,- Ft

Rozs Viktória (Junior) 25.000,- Ft

Vincze Áron (Ifjúsági) 25.000,- Ft

Halász  Tibor  (Vincze  Ákos,  Rozs  Viktória,
Vincze Áron edzője)

50.000,- Ft

Összesen: 2.888.250,- Ft

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  sportolók/sportszakemberek  jutalmazásához
2.888.250,-  Ft  +  járulékai  (780.000,-  Ft),  és  a  2016.  december  19-én  11:00  órakor  tartandó
ünnepélyes díjátadó költségeihez 100.000,- Ft + járulékai (50.000,- Ft) biztosít, egyben utasítja a
vagyonkezelési osztály vezetőjét, hogy a díjátadáson való részévételhez szükséges feltételeket
biztosítsa és értesítse a díjazottakat az eseményről.

2.)  Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetése 5. b. mellékletének 13. sport célok és feladatok „személyi
juttatások és járulékok” elnevezésű előirányzat során 3.818.250,- Ft többlet fedezetet biztosít az
5.b. melléklet „pénzeszköz átadások tartaléka” soráról történő átcsoportosítás útján.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi költségvetési rendelet
következő módosítása és a 2017. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.

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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
              -  a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 
              -  a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

                 a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

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

                      Tóth Kálmán s.k.                                                        Izsák Máté s.k.



       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            az oktatási, kulturális, ifjúsági és
                               elnöke                                                         sport bizottság elnöke


