
Fedőlap

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

Javaslat a 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő Verseny támogatására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök
Tatár Edina versenyszervező

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 11. 14.
pénzügyi bizottság 2017. 11. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  Felsős  Diákönkormányzatának  vezetője,  Tatár
Edina  azzal  a  kéréssel  fordult  DMJV  Polgármesteréhez,  hogy  az  idén  decemberben
megrendezendő 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő Verseny lebonyolítására 251.500 Ft-tal támogatni
szíveskedjen a Dózsás Tanulókért  és Tanáraikért Alapítványt.  A kért összegre a fedezet az 5.c
melléklet  „Kulturális  és  egyéb  civil  szervezetek  pályázható  kerete”  c.  előirányzati  sorról
biztosítható. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 27077-6/2017
Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
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

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő Verseny támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Felsős Diákönkormányzatának vezetője,
Tatár Edina azzal a kéréssel fordult DMJV Polgármesteréhez, hogy az idén decemberben
megrendezendő  20.  Jubileumi  Fenyőfadíszítő  Verseny  lebonyolítására  251.500  Ft-tal
támogatni szíveskedjen a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítványt (az előterjesztés
melléklete).

Elmondása alapján a minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági eseményt 1997-
ben szervezték meg először. A verseny alkalmával a városi iskolák diákjai saját kezűleg
készített díszekkel ékesítik a fenyőfákat, melyek a zsűrizést követően az önkormányzat
fenntartásában működő közszolgálati intézményekbe kerülnek. 

A  megküldött,  részletes  költségterv  alapján  a  jótékonysági  eseményhez  kapcsolódó
kiadások  (ünnepi  műsor  díjazása,  20  db  fenyőfa,  vendéglátás,  oklevelek,
kísérőpedagógusok ajándéka stb.) kerülnének finanszírozásra a támogatásból. 

Kérelmező által  megjelölt  célra  előirányzat  nem került  tervezésre,  de lehetőség van a
2017.  évi  költségvetési  rendelet  5.c  mellékletének 9.5.1.  „Kulturális  és  egyéb  civil
szervezetek pályázható kerete” c. előirányzati soráról biztosítani a támogatás fedezetét. 

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 Bizottság véleménye:
A  szakbizottságok  a  közgyűlés  hetében  tárgyalják  az  előterjesztést.  A  bizottságok
döntéseit a bizottságok elnökei a képviselő-testület ülésén szóban ismertetik. 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés
elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő Verseny támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Tatár
Edina  diákönkormányzat-vezető  kérésére  a  20.  Jubileumi  Fenyőfadíszítő  Verseny
lebonyolítására  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  Dózsás  Tanulókért  és
Tanáraikért Alapítványnak (2400 Dunaújváros, Köztársaság út 14. nyilvántartási száma:
07-01-0000564, adószáma: 18489918-1-07).

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelen  határozat  1.
pontjában  meghatározott  célra  251.500  Ft,  azaz  kétszázötvenegyezer-ötszáz  forint
támogatást  biztosít  a  2017.  évi  költségvetésről  szóló  önkormányzati  rendelet  5.c
melléklet  9.5.1.  „Kulturális  és  egyéb  civil  szervezetek  pályázható  kerete” című



előirányzati soráról.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
    időpontja

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy a támogatás nyújtásáról szóló szerződést írja alá,  és a kötelezettségvállalást a
nyilvántartásban rögzítse.

Felelős: - a szerződés aláírásért és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért:
a polgármester
- a szerződéskötés előkészítéséért és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételében való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: - 2017. december 08.

    Dunaújváros, 2017. november 16. 

    Hingyi László s. k.                Izsák Máté s. k.
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

         elnöke        elnöke

Pintér Attila s. k.
Pénzügyi Bizottság

elnöke


