
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.

Javaslat  a  Széchenyi  István  Iskolafejlesztési  Alapítvánnyal  kötött  támogatási
szerződés módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

E  lőkészítő: Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály-
vezető
Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Szécsenfalvi Zsigmond - kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. április 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. április 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV  Közgyűlése  210/2016.  (IV.21.)  határozat  értelmében  a  Széchenyi  István
Iskolafejlesztési  Alapítvány  150.000,-  forint  önkormányzati  támogatást  kapott.  A
támogatási szerződés értelmében a támogatási összeg a Keszthelyi Helikon Ünnepségen
való részvételre  használható fel.  Az Alapítvány elnöke kérte  a szerződés módosítását,
mely  szerint  népdaléneklési  versenyen  való  részvételre,  valamint  a  dortmundi
cserekapcsolat rendezvényeinek támogatására használhassa fel a kapott összeget.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály
Iktatószám:       11826-3/2017.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2017.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT 

a  Széchenyi  István  Iskolafejlesztési  Alapítvánnyal  kötött  támogatási  szerződés
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  210/2016.  (IV.21.)  határozata  értelmében  a
Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány 150.000,- forint önkormányzati támogatást kapott a
Helikon  Ünnepségen  való  részvételnek  támogatására.  A támogatási  szerződés  2.2.  a)  pontja
határozza meg a támogatott tevékenységeket. (1. számú melléklet).

Az  Alapítvány  elnöke,  valamint  a  gimnázium  igazgatónője  levélben  kérte  a  szerződés  fenti
pontjának módosítását. A támogatás összegét a Tiszán innen – Dunán túl Népdaléneklési Verseny
országos döntőjében való szereplés támogatására, valamint az iskola dortmundi cserekapcsolata
rendezvényeinek támogatására szeretnék felhasználni. (2. számú melléklet). 
Az iskola igazgatónőjének tájékoztatása alapján a módosítás szükségességét az indokolja, hogy a
fenti programok támogatására is nagy szükségük lenne, az idei Helikon Ünnepség pedig már kívül
esik a szerződés időbeli hatályán. A kérelem alapján javasoljuk a támogatási szerződés 2. 2. a)
pontjának módosítását. 

A jogi, szervezési, és intézményigazgatási osztály előkészítette a szerződés módosítását, amely a
határozat melléklete lesz.

Az  előterjesztést  a bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  így  a  bizottságok
véleményét az elnökök szóban ismertetik. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének

 …/2017. (IV. 21.  )   határozata
a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés

módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  Széchenyi  István
Iskolafejlesztési  Alapítvánnyal  a  210/2016.  (IV.21.)  határozat  alapján  2016.  május  31-én
megkötött támogatási szerződés 2.2.a) pontjában a támogatott tevékenységek körébe „a Tisztán
innen – Dunán túl Népdaléneklési Verseny országos döntőjében való részvétel” és a „dortmundi
cserekapcsolat  rendezvényeinek  támogatása”  kerüljön  a  Helikon  Ünnepségen  való  részvétel
támogatása helyett. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   2017. május 2.

Dunaújváros, 2017. április 21.
                   

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