
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.12.15.

Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2017. évi
támogatásának az önkormányzat költségvetésébe való betervezésére

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető, Vagyonkezelési Osztály 
                                      Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Szemenyei István ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft.
(2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.)

Véleményező     bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2016.12.13. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                                                         2016.12.13.
pénzügyi bizottság 2016.12.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.12.13.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia kéri, hogy az
önkormányzat  2017.  évi  költségvetésének  részét  képezze  az  Akadémia  támogatása
80.000.000,- Ft összegben.
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály 
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
E-mail címe: sebestyenne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-302
Iktatószám: 30557/2016

Előkészítő aláírása: Sebestyénné dr. Tóth Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016.
Ellenőrzés dátuma: 2016.
Törvényességi észrevétel: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt 

Egyéb megjegyzés:          -



Javaslat 
 a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának

az önkormányzat költségvetésébe való betervezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetője, Szemenyei István kéri, hogy az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének részét képezze az Akadémia támogatása, mint
működési támogatás, 80.000.000,- Ft összegben (1.sz. melléklet). 

Az ügyvezető kérelmében beszámol arról,  hogy az Akadémia igazolt  játékosainak száma
közelíti a 300 főt, a rendszeres mozgásba bevont óvodásokkal és alsós tanulókkal együtt
meghaladja  az  500-at.  Munkavállalói  száma mintegy 50 fő.  Az  Akadémia  TAO-ból  és  a
szponzorációból  több  mint  400  millió  forint  külső  forrást  hoz  a  városba,  mellette
autóbuszokat, orvosi műszereket, kerékpárokat, eredményjelzőket szerzett be. Az Akadémia
működtetéséhez szükség van a város segítségére.

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

Bizottságok véleménye

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban
ismertetik.

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

HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

.../2016.   (XII.15.)     határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 2017. évi támogatásának az

önkormányzat költségvetésébe való betervezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi Kohász
Kézilabda  Akadémia  (2400  Dunaújváros,  Eszperantó  út  2-4.) részére  80.000.000,-Ft
működési támogatást irányoz elő az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  költségvetés  tervezésekor  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 tervezéséért:
                 a jegyző
           - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
             



 
   Határidő:    2017. évi önkormányzati 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

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

                                                                                          


