
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására
a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 03. 08.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 03. 07.
Pénzügyi Bizottság 2017. 03. 07.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 03. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Udvardi Sándor
azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy az előző évekhez hasonlóan
önkormányzatunk  idén  is  támogassa  a  közalapítványt  a  „Közbiztonsági  Rendezvénysorozat”
lebonyolítása céljából. 

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

Iktatószám: 7803-2/2017

Ügyintéző neve: Szabó Ádám s. k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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: Dudás Pálné s. k.
Leadás dátuma: 2017. 03. 03. Ellenőrzés dátuma: 2017. 03. 03.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s. k.
Leadás dátuma: 2017. 03. 02. Ellenőrzés dátuma: 2017. 03. 02.
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 Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására a
„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  (a  továbbiakban:
Közalapítvány) kuratóriumi elnöke, Udvardi Sándor azzal a kéréssel fordult Dunaújváros
MJV  Polgármesteréhez,  hogy  az  előző  évekhez  hasonlóan  önkormányzatunk  idén  is
támogassa a közalapítványt a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” lebonyolítása céljából,
2017-ben  1.600.000  forinttal,  valamint  nyújtson  működési  támogatást  is  a
Közalapítványnak 400.000 forint összegben (1. sz. melléklet). 

A  „Közbiztonsági  Rendezvénysorozat”  hosszú  évek  óta  tavasszal  színesíti  a
dunaújvárosiak  életét,  alternatívát  kínálva  a  közbiztonság,  tűzvédelem,  egészségügy,
polgári  védelem  témakörökben  rendezett  programok  között.  Mivel  idén  is  április  első
napjaitól kezdve június közepéig tartanak a versenyek, programok, az eddigiektől eltérően
nem „közbiztonsági hónap”, hanem „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” címen kívánja a
Közalapítvány összefogni  a  megrendezendő programokat.  A részletes  programtervet  a
Közalapítvány kérelméhez csatolta (2. sz. melléklet).

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  207/2016.  (IV.  21.)  határozata  (3.  sz.
melléklet)  alapján  a  Közalapítvány  részére  éves  szinten  400.000  forint  működési
támogatás  került  megállapításra,  mely  önkormányzatunk  2017.  évi  költségvetésébe
automatikusan tervezésre került. Előbbiek alapján a Közalapítvány részére nyújtandó éves
működési támogatásról ismételten dönteni nem kell. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
„8.  Közbiztonsági  feladatok”  című  dologi  kiadások  során  került  tervezésre  a
rendezvénysorozat 1.600.000 forintos támogatása.

Önkormányzatunk  2017.  évi  költségvetéséről  szóló,  fentebb  idézett  önkormányzati
rendelet  11.  §  (1)  bekezdése  alapján:  „Minden  költségvetést  érintő  előterjesztésről  a
Közgyűlés minősített többséggel dönt.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § vonatkozó
részei alapján: "42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (...)alapítványi
forrás átvétele és átadása;".

A kérelem támogatása esetén a Közalapítvánnyal szerződés megkötésére kerülhet sor,
mely tervezetét a határozati javaslat mellékleteként csatoltuk. 

A bizottságok véleménye:
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. március 08. napján tartott rendes ülésén
úgy határozott, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
A Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. március 07. napján tartott
rendes  ülésén  véleményezte  az  előterjesztést,  és  a  határozati  javaslatot  egyhangúlag
elfogadta.
A Pénzügyi Bizottság 2017. március 07. napján tartott rendes ülésén véleményezte az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek. 
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. március 08. napján tartott rendes ülésén



véleményezte az előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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 Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról a

„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a Dunaújváros
és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.)
a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat”-ra irányuló támogatási kérelmét.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  támogatásra  1.600.000  Ft  azaz  egymillió-hatszázezer  forintot  biztosít
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló
önkormányzati rendelete 5. melléklet „8. Közbiztonsági feladatok” című dologi kiadások
előirányzati soráról.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesterét,  hogy  jelen  határozat  mellékletét  képező
Támogatási  szerződést  írja  alá,  és  a  kötelezettségvállalásokat  a  nyilvántartásban
rögzítse.

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 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesterét,  hogy  gondoskodjon  jelen  határozatnak  a
Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  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.
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok

       elnöke          Bizottsága 
                      elnöke

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



        elnöke  elnöke






