
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. november 16.

Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Szonáta  Zeneművészeti
Alapítvánnyal
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője

    Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott: Moravecz Attila elnök
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                    2017.11.07.
pénzügyi bizottság 2017.11.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2017.11.08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.11.08.
A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetésében  már  kiemelt
előirányzatként  szerepel  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány,  1.000 E Ft-tal,  különböző  helyi
pályázatokon  további  1.395  E  Ft-ot  nyertek.  Az  előterjesztés  egy  határozatlan  idejű
együttműködési  megállapodás  feltételeit  rögzíti,  és  meghatározza  az  alapítvány  2018.  évi
támogatásának nagyságát is.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 27264-4/2017.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála h. 

Prajdáné Kustán Erzsébet sk.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma:  ----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017.  november Ellenőrzés dátuma: 2017.  november 2.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. november 2. Ellenőrzés dátuma: 2017. november 2.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT 
együttműködési megállapodás megkötésére a Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi  Zenei  Egyesület  felszámolásának  megindítását  követően  2017.  év  végén  a
Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat, a Dunaújvárosi Zenei Egyesület és a Monarchia
Zeneművészeti  Egyesület között  2009-ben megkötött  közszolgáltatási  szerződés ellehetetlenült,
ezért a 829/2016. (XII.15.) határozattal az megszűnt. A határozat 2. pontja alapján a Közgyűlés a
2017. évi költségvetésébe a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére 1.000 E Ft-ot beépített,
továbbá  kinyilvánította  azon  szándékát,  hogy  a  jövőben  a  város  zenei  életének  szervezése
érdekében a Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal kíván együttműködni. ( a hivatkozott határozat
az előterjesztés 1. számú melléklete) 

2017. évben az alapítvány részére a fenti összeget egy támogatási szerződés keretében adtuk át.

Az  alapítvány  összegyűjtötte,  hogy  2018.  évben  milyen  koncerteket  és  rendezvényeket  kíván
megszervezni, és ahhoz mekkora önkormányzati támogatásra lenne szükség.
Kimutatták azt is, hogy 2017. évben összesen milyen mértékű támogatásban részesültek. (2.395 E
Ft) 2018. évre 3.000 E Ft támogatást kérnek, az alábbiakra:

Újévi Koncert, 2018. január 6. bekerülési költség:  500.000 Ft
Jazz Café, 2018. február  bekerülési költsége: 150.000 Ft
Sándor Frigyes Napok, 2018. április bekerülési költsége: 200.000 Ft
Pünkösdi Koncert, 2018. május bekerülési költsége: 550.000 Ft
Gólyatábor, 2018. augusztus bekerülési költsége: 300.000 Ft
Zenei Világnap: bekerülési költség:          1.000.000 Ft
Adventi Koncert, bekerülési költsége:                                                                               300.000 Ft
Éves szinten mindösszesen a tervezett költségvetés szerint:      3.000.000 Ft.

A megállapodás  tervezetben  az  egyes  koncerteket  nevesítettük,  de  összeget  nem  rendeltünk
hozzá, az éves támogatás összegét kipontoztuk.
A szerződésben  feltüntettük  a  vállalt  rendezvényeket,  a  kormányzati  funkciót,  az  elszámolási
szabályokat.
Az Együttműködési megállapodás a határozat melléklete lesz. 

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság a november 7-ei ülésén tárgyalta
meg, és egyhangú 6 igen szavazattal a határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
találta, a pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslatot tárgyalásra javasolta.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság a november 8-ai ülésén 7 igen szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalta
szintén  november  8-án  tűzte  napirendjére  és  4  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2017. (XI.16.) határozata 

együttműködési megállapodás megkötéséről a Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti



Alapítvánnyal  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  Együttműködési  megállapodást  köti  meg,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:     2017. december 1.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  előzetes  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a
Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti  Alapítvány részére a 2018. évi költségvetési rendeletébe

……….,- Ft támogatást épít be.

        Felelős:       a határozat közléséért: 
                            - a polgármester
                              a határozat közlésében való közreműködésért:
                            - a humán szolgáltatási osztály vezetője
        Határidő:     2017. december 1.
                           

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

elhatározottakat a 2018. évi költségvetés előkészítése során vegye figyelembe. 

     Felelős:         - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

        Határidő:         a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2017. november 16.

                    Izsák Máté s.k.                                                          Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális         a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
          elnöke

 Pintér Attila sk.        Tóth Kálmán sk.
   a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

             elnöke


