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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák
beszerzése céljából

Előadó: a Pénzügyi Bizottság elnöke
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Kubovics Árpád kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.03. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.03. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  2017.  február  10.  napján  életmentéshez
szükséges  infúziós  pumpák  beszerzésére  200.000  forintot  előlegezett  meg  a  Dunaújváros  és
Környéke 04 Alapítvány részére. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében
az alapítványi  forrás átvétele és átadása a képviselő testület  át  nem ruházható feladatai  közé
tartozik, ezért szükséges a Tisztelt Közgyűlés döntése is. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 6119-3/2017

Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák
beszerzése céljából

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetség  nevében  Kalácska  András  elnök,  Petrás  Gábor
főszervező, valamint a Carissa Sportegyesület nevében Tóth Imre elnök azzal a kéréssel
kereste  meg  Dunaújváros  MJV Polgármesterét,  hogy a  többek  között  a  Dunaújvárosi
Mentőállomás  jótékonysági  támogatására  szervezett  XV.  Carissa  Kupán  tett  200.000
forintos  felajánlását  a  Dunaújváros  és  Környéke  04  Alapítvány  (a  továbbiakban:
Alapítvány) részére szíveskedjen átutalni, melyből a Dunaújvárosi Mentőállomás részére 2
darab infúziós pumpa kerül beszerzésre  (1. sz. melléklet). 

Tekintettel  arra,  hogy Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  42.  §  rendelkezése  szerint:  "42.  §  A  képviselő-testület  hatásköréből  nem
ruházható át: (...)alapítványi forrás átvétele és átadása;" Dunaújváros MJV Polgármestere
96/2017. (II.  10.) PM határozatában  (2. sz.  melléklet) foglaltak alapján a polgármesteri
rendezvénykeret terhére megelőlegezte a fenti összeget, melyet 2017. február 13. napján
az Alapítvány részre át is utalt önkormányzatunk. 

Dunaújváros  MJV  Polgármestere  tájékoztatása  alapján  az  infúziós  pumpák  átadása
ünnepélyes  keretek  között  2017.  február  15-én  a  Dunaújvárosi  Mentőállomáson
megtörtént.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2017.  évi  költségvetésében
kifejezetten erre a célra nem került előirányzat tervezésre, de lehetőség van a rendelet
5.a  melléklet  „10.3  Szociális  és  egészségügyi  szervezetek  támogatása”  című soráról
átcsoportosítással  a támogatási  összeget  biztosítani.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelete  10.  §  (1)
bekezdése alapján az 5.c mellékletben szereplő támogatási  jogcímek előirányzatainak
felhasználásaira a bizottságok tesznek javaslatot. Arra való tekintettel azonban, hogy  a
támogatott  szervezet  alapítványi  formában  működik,  továbbá  a  költségvetési  rendelet
módosítása  is  szükséges,  a  felhasználásról  a  bizottságok  javaslatai  alapján  a
közgyűlésnek van hatásköre dönteni. 

Fentebb  idézett  költségvetési  rendelet  11.  §  (1)  bekezdése  alapján:  „Minden
költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített többséggel dönt.”

A bizottságok véleménye:
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. március 08. napján tartott rendes ülésén
azt a döntést hozta, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 
a Közgyűlésnek.
A Pénzügyi Bizottság 2017. március 07. napján tartott rendes ülésén véleményezte az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2017. március 07. napján tartott rendes
ülésén  megtárgyalta  az  előterjesztést,  és  az  abban  szereplő  közgyűlési  határozati
javaslatot támogatásra javasolta a Közgyűlésnek.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (III. 16.) határozata

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatásáról infúziós pumpák
beszerzése céljából

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
infúziós pumpák beszerzése céljából egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány (2400 Dunaújváros, Kossuth utca 2/c) részére.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelen  határozat  1.
pontjában  meghatározott  beszerzés  céljára  200.000 Ft,  azaz  kétszázezer  forintot
biztosít  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről
szóló  önkormányzati  rendelete  5.a  melléklet  „10.3  Szociális  és  egészségügyi
szervezetek támogatása” című soráról.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,
hogy a rendezvény időpontja miatt a támogatás már kiutalásra került a polgármesteri
rendezvénykeret terhére, ezért annak visszapótlásáról jelen határozatban foglaltakkal
alapján rendelkezik.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy a
jelen határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron
következő módosítása során vegye figyelembe.

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  Dunaújváros  és  Környéke  04  Alapítvány
részére történő megküldéséről.

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

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a 2017. március 31.

Dunaújváros, 2017. március 16.

            Hingyi László s. k.     Lőrinczi Konrád s. k.          Pintér Attila s. k.
Gazdasági és Területfejlesztési Szociális, Egészségügyi és         Pénzügyi Bizottság 

Bizottság       Lakásügyi Bizottság         elnöke
     elnöke            elnöke








