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A napirendi pont rövid tartalma: Pecsét István dunaújvárosi lakosnak kínai
gyógykezelése során a kontrollvizsgálatok (képalkotói diagnosztikák, vértvételek)
megemelkedő és váratlan költségei miatt veszélybe került a napi létfenntartása is, így
jelenleg olyan kényszermegoldásokat kénytelen eszközölni, mint a visszaútra szánt
repülőjegy árának étkezésre fordítása. A „Dunaújvárosiak Életétéért” Közalapítvány
pillanatnyilag nem rendelkezik kellő összeggel. Az előterjesztés arra irányul, hogy
Önkormányzatunk az Alapítvány rendelkezésére bocsáthasson egymillió forintot. A
kezelések folytonossága érdekében soron kívül döntést meghozatala szükséges.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Szabó Ádám
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 23903/2017
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
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: Dudás Pálné
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

A tárgyalás módja:

Nyílt

Egyéb megjegyzések:

minősített

JAVASLAT
1 millió forintos támogatás nyújtására a „Dunaújvárosiak Életéért”
Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére
Dunaújváros MJV Önkormányzata, a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány (a
továbbiakban: Közalapítvány), és Dunaújváros polgárai, vállalkozói által támogatott
Pecsét Istvánnak – a tőle származó információk szerint – kínai gyógykezelése során
a kontrollvizsgálatok (képalkotói diagnosztikák, vértvételek) megemelkedő és
váratlan költségei miatt veszélybe került a napi kínai létfenntartása, így jelenleg olyan
kényszermegoldásokra szorul, mint a visszaútra szánt repülőjegy árának étkezésre
fordítása. Emiatt Pecsét Istvánnak további támogatásokra, gyűjtőakciókra lenne
szüksége.
A Közalapítvány jelenleg Pecsét István további támogatását egyedül nem tudja
biztosítani. Ezért a jelen előterjesztés arra irányul, hogy Önkormányzatunk 1 millió
forint összegben a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány részére, Pecsét István
további gyógykezelésének finanszírozására vissza nem térítendő támogatást
nyújtson.
Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletében ilyen
előirányzattal sor nem került elkülönítésre, de lehetőség van a támogatás
fedezetének biztosításra az ez évi költségvetési rendelet 5.b mellékletének 24.4
Pénzeszköz átadások tartaléka nevű soráról.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében fenti
céllal nem került tervezésre előirányzat, de lehetőség van a költségvetési rendelet
5.b melléklet „24.4 Pénzeszköz átadások tartaléka” című előirányzati soráról a
támogatás fedezetét biztosítani.
Önkormányzatunk 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: „Az általános
tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásáról a Közgyűlés dönt.”
Valamint az előbbiekben idézett 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: 4. (...)alapítványi forrás
átvétele és átadása;".
A támogatás nyújtása esetén, a Közalapítvánnyal kötendő szerződés DMJV
Önkormányzata Közgyűlése 37/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének 3.
mellékletében szabályozott minta alapján kerül elkészítésre. A Közalapítványnak a
kapott támogatási összeg felhasználásról 2018. május 31. napjáig kellene
elszámolnia.
Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, illetve a pénzügyi
bizottság megtárgyalta, véleményüket a bizottsági elnökök a közgyűlés ülésén
szóban terjesztik elő.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (IX. 05.) határozata
1 millió forintos támogatás nyújtásáról a „Dunaújvárosiak Életéért”
Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
Pecsét István dunaújvárosi lakos kínai, előre nem tervezett, gyógykezelésére a
„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítványnak 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5 b. mellékletének „24.4 Pénzeszköz
átadások tartaléka” sor terhére azzal, hogy a Közalapítvány arról köteles legkésőbb
2018. május 31. napjáig elszámolni.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat alapján a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal
kötendő szerződés aláírására.
Felelős:

- a szerződések megkötéséért:
a polgármester
- a határozat kézbesítéséért, a szerződések előkészítésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:

- a határozat kézbesítésére: 2017. szeptember 08.
- a szerződéskötésre: 2017. szeptember 15.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen
határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:

a 2017. évi költségvetési rendelet soron következőmódosításának
időpontja

Dunaújváros, 2017. szeptember 05.
Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

