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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására

El  őadó: Cserna Gábor polgármester

El  őkészítő: Balló Bernadett ügyintéző
Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017.04.11.
Pénzügyi Bizottság 2017.04.11.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.04.12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy
Dunaújváros MJV Önkormányzata ismét támogassa 5 M Ft-tal a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai
magyarlakta falvakat. Az előterjesztés 2,5 M Ft összegű támogatásra tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Munkaerő-
gazdálkodási Osztály

Iktatószám: 9575/2017.

Ügyintéző neve:  Balló Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-210
Ügyintéző aláírása: 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 ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
kárpátaljai magyarok támogatására

Tisztelt Közgyűlés !

Önkormányzatunk két alkalommal támogatta a kárpátaljai magyarokat. Első ízben a magyarlakta
települések közül Tiszakeresztúrnak adományozott  4 M Ft-ot, a polgármester  369/2015. (V.14.)
PM határozata alapján (az előterjesztés 1. sz. melléklete). 
Ugyanebben az évben, 2015. őszén a Megyei Jogú Városok Szövetsége levélben azt kérte, hogy
az önkormányzat a szövetségen keresztül ismét támogassa  5 M Ft-tal a nehéz helyzetben lévő
kárpátaljai magyarokat. A közgyűlés 589/2015. (X. 15.) határozatával a kárpátaljai magyar lakosok
megsegítésére 5 M Ft-ot nyújtott (az előterjesztés 2. sz. melléklete).

A Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  legutóbbi  levelében  (az  előterjesztés  3.  sz.  melléklete)
ismételten a kárpátaljai  magyarok megsegítésére  szólította  fel  a  megyei  jogú városokat,  mivel
Ukrajna keleti területein a helyzet sajnos továbbra is lesújtó.
A levélben 5 M Ft támogatást kérnek. A támogatás kezeléséről és az elszámolás módjáról a
szövetség gondoskodik.
Dunaújváros MJV Önkormányzata pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a kért 5 M Ft támogatási
összeghez  képest  kisebb,  2,5  M  Ft  támogatási  összeg  elfogadására  tesz  javaslatot  az
előterjesztés.
A 2,5 M Ft támogatás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  rendelet 5.  b.  melléklet  „pénzeszköz
átadások tartaléka” sorról biztosítható.
Mivel a támogatás nem közvetlenül, hanem a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül valósul
meg, a Megyei Jogú Városok Szövetsége a közgyűlési döntést követően küldi meg a támogatási
megállapodást az összeg tervezett felhasználásának részleteivel.

Az előterjesztést a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, a Pénzügyi Bizottság és
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta.

A Közbiztonsági  és  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottság  2017.  április  11-ei  ülésén  tárgyalta  az
előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A Pénzügyi Bizottság 2017. április 11-én megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. április 12-én megtárgyalta az előterjesztést, és
6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…........./2017. (IV. 21.) határozata

kárpátaljai magyarok támogatásáról

1.   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyszeri  2.500.000  Ft-ot,  azaz  kettőmillió-
ötszázezer forintot adományoz a kárpátaljai magyar lakosok megsegítésére. Az adomány  
önálló  kezeléséről  és  az  elszámolás  módjáról  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  
gondoskodik.
A kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetés 5. a. mellékletében új, nevesített soron, az 
5. b. melléklet „pénzeszköz átadások tartaléka” előirányzat  sorról történő átcsoportosítással
fedezetet biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  e  határozatról
tájékoztassa a Megyei Jogú Városok Szövetségét.
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3.   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége
elnökét,  hogy  az  adomány  tervezett  felhasználásának  részleteit  tartalmazó  támogatási
szerződést küldje meg Dunaújváros MJV Önkormányzata részére. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor polgármestert a  
Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  által  megküldött  támogatási  szerződés  aláírására,  az  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérését követően.

5.   Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt  
kötelezettség vállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása során 
vegye figyelembe.

Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:
   polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a  Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Osztály vezetője

Határidő:           2017.  április 25.

6.   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály
vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megjelölt  összeget  a  szerződés  aláírásától  számított  30
munkanapon  belül  utalja  át  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  által,  a  támogatási
megállapodásban megjelölt bankszámlaszámra. 

Felelős:          -  a határozat végrehajtásáért:
    a Költségvetési és Pénzügyi Osztály 

Határidő:     2017. május 31.

Dunaújváros, 2017. április 21.

        Cserna  Gábor s.k.
    polgármester                 


