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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16.

Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény
támogatására

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
                     Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Juhász Zsófia, igazgató

Véleményező     bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 02. 08.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2017. 02. 07.
Pénzügyi Bizottság 2017. 02. 07.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 02. 08.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Juhász Zsófia,  a Fejér Megyei  Művelődési  Központ
igazgatója módosította a tavaly októberben benyújtott kérelmét, és az idei rendezvényre
kért támogatási összeget 3 millió forintra emelte. Önkormányzatunk idei költségvetésébe
az  elsőként  kért  pénzösszeg  került  tervezésre,  így  a  kérelem  támogatása  esetén
szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

A     napirendi   pont     előkészítőinek     adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Szabó Ádám ügyintéző
E-mail címe: szaboadam@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-167
Iktatószám: 1687-3/2017

Előkészítő aláírása: Szabó Ádám s. k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s. k.

A     törvényességi     ellenőrzésre     vonatkozó     adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s. k.
Leadás dátuma: 2017. 02. 01.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 02. 01.
Törvényességi észrevétel:                                          Van/Nincs
Amennyiben van:                                                         -

Az     elfogadáshoz     szükséges     szavazati     arány: egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja:  nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: Látta: Dudás Pálné 2017. 01. 31.



JAVASLAT

a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Juhász  Zsófia,  a  Fejér  Megyei  Művelődési  Központ  igazgatója  módosította  a  tavaly
októberben benyújtott kétmillió forintos kérelmét, és az idei rendezvényre kért támogatási
összeget 3 millió forintra emelte (1. sz. melléklet).

A Diáknapok egy több évtizedes múltra visszatekintő tehetségkutató verseny,  melyet a
megyében működő középiskolások számára hirdetnek meg évről-évre. A verseny három
napon  át  zajlik,  és  több,  mint  1.000  diák  jut  fellépési,  illetve  kulturált  szórakozási
lehetőséghez, programhoz. A rendezvényt idén is Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal
közösen  kívánják  megszervezni,  melyre  2017.  március  31.  és  április  2.  között
Székesfehérváron kerülne sor. 

A kérelemben foglaltak szerint  a jelentkezők létszámára tekintettel  egy új  regisztrációs
felület kialakításával váltanák ki a jelenlegi elavult rendszert, mindemellett a szervezők a
megszokott színvonalat továbbra is biztosítani kívánják. A várható kiadások növekedése
miatt kéri Igazgató Asszony a 3 millió forintos támogatást. Az új felület a következő 5 évre
meg tudja oldani a jelentkezések dokumentálását, feldolgozását. 

Az  előző  évek  gyakorlatát  követve  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  2017.  évi
költségvetésének  az  5.a  mellékletben  a  „Fejér  Megyei  Diáknapok  támogatása”  nevű
előirányzati  soron  az  első  kérelemben  megfogalmazott  kétmillió  forintot  terveztük.  A
jelenleg  kérelmezett  összeg  támogatása  esetén  az  Általános  tartalék  terhére
átcsoportosítással biztosítható fedezet. 

A költségvetési rendelet módosítására a Közgyűlésnek van hatásköre.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  rendelet  11.  §  (1)  bekezdése  alapján:  „Minden
költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített többséggel dönt.”

A bizottságok véleménye:
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. február 08. napján tartott rendes, nyílt
ülésén 6 igen szavazattal úgy határozott, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottság 2017.  február  07.  napján  tartott
rendes,  nyílt  ülésén  7  igen  szavazattal  úgy  határozott,  hogy  támogatja  a  határozati
javaslatot.
A Pénzügyi  Bizottság 2017.  február  07.  napján  tartott  rendes,  nyílt  ülésén  4  igen
szavazattal  úgy  határozott,  hogy  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. február 08. napján tartott rendes, nyílt
ülésén  7  igen  szavazattal  úgy határozott,  hogy az  előterjesztést  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  /2017. (II. 16.) határozata

a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” című rendezvény támogatásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Fejér  Megyei
Diáknapok programsorozat támogatására a Fejér Megyei Művelődési Központ részére
a 2017. évben egyszeri 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint támogatást biztosít.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott támogatás fedezetére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 5.a melléklet
"Fejér  Megyei  Diáknapok  támogatása" című  előirányzat  soráról  2.000.000  Ft,  azaz
kétmillió  forintot,  továbbá  átcsoportosítással  a  hivatkozott  rendelet  5.b  melléklet
„Általános tartalék” című  előirányzat  soráról  1.000.000  Ft,  azaz  egymillió  forintot
biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy  jelen  határozat  mellékletét  képező  Támogatási  szerződést  írja  alá,  és  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásban történő rögzítéséről gondoskodjon.

Felelős: - a szerződés aláírásért: a polgármester
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: a polgármester
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való közreműködésért:

a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály vezetője
Határidő: 2017. március 20.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének következő
módosításakor vegye figyelembe a 2. pontban foglaltakat. 

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy gondoskodjon jelen határozatnak a  Fejér  Megyei  Művelődési  Központ  részére
történő megküldéséről.

Felelős: - a polgármester
- a határozat megküldésében való közreműködésért:

a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály vezetője
Határidő: 2017. február 28.

Dunaújváros, 2017. február 16.

    Hingyi László s. k.                  Lőrinczi Konrád s. k.
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

         elnöke                 elnöke

  Pintér Attila s. k.       Tóth Kálmán s. k.
Pénzügyi Bizottság       Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
        elnöke  elnöke
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