
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. január 25.

Javaslat  a  Magyar  Diáksport  Szövetség  Diákolimpia® rendezvénysorozata  támogatására
irányuló kérelmének elbírálására

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

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála – osztályvezető
Meghívott: Balogh Gábor – elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 01. 16.
pénzügyi bizottság                                                                                 2018. 01. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                               2018. 01. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2018. 01. 17.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A Magyar  Diáksport  Szövetség  a  Játékos  Sportverseny
Diákolimpia®  Dunaújvárosban  megrendezendő  országos  döntőjének  támogatására  irányuló
kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. Az igényelt támogatási
összeg 700.000,- forint.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:     1151-3/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata s.k. Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása:     Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

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

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.

Leadás dátuma: 2018. január 8. Ellenőrzés dátuma: 2018. január 8.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2018. január 8. Ellenőrzés dátuma: 2018. január 8.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 

a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata támogatására irányuló
kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar  Diáksport  Szövetség (a továbbiakban:  MDSZ) a Játékos Sportverseny Diákolimpia®
Dunaújvárosban megrendezendő országos döntőjének támogatására irányuló kérelmet nyújtott be
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához. (1. számú melléklet az előterjesztéshez)

Az  Egyesület  a  2017/2018-as  tanévben  31.  alkalommal  hirdette  meg  az  ország  valamennyi
általános- és középiskolájában a Diákolimpia® eseménysorozatát. Ebben mintegy 270.000 tanuló
vesz részt a 6 és 20 év közötti korosztályban, 15 sportágban, nemenként hat korcsoportban. 

A versenysorozat jelentőségét jelzi, hogy a 2017/18. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI
rendelet  értelmében  az  MDSZ  az  oktatásért  felelős  miniszterrel  közösen  hirdeti  meg  a
Diákolimpiát, amelynek fővédnöke idén is Áder János köztársasági elnök úr. 

Az  MDSZ célja  a  versenyzési  lehetőség  biztosítása  mellett  a  tehetséggondozás,  a  sportágak
népszerűsítése,  valamint  a  teljes  körű  iskolai  egészségfejlesztés  és  a  diákok  egészséges
életmódra való nevelése.

Az  eseménysorozat  egyik  legnépszerűbb  eseményét,  a  Játékos  Sportverseny  Diákolimpia®
országos  döntőjét  2018.  március  3-4-én  rendezik  meg  Dunaújvárosban.  A versenyen  az  I-II.
korcsoportos  (általános  iskola  1-4.  osztályos)  fiúk  és  lányok  együtt  vesznek  részt  iskolai
csapatokban.

A szervezők  a  döntő  megrendezéséhez  700.000,-  azaz  hétszázezer  forint  támogatást  kérnek
DMJV Önkormányzatától. 

Diákolimpiát érintő kérelem utoljára 2012-ben érkezett Önkormányzatunkhoz. 

Amennyiben a Közgyűlés támogatólag dönt, a mellékelt támogatási szerződést meg kell kötni.  (a
határozati javaslat melléklete)

Az előterjesztést  a  törvényességi  ellenőrzés szakaszában a  költségvetési  és pénzügyi  osztály
véleményezte és tudomásul vette az abban foglaltakat. 

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság január 16-i ülésén tárgyalta és 7
igen szavazattal az „A” határozati javaslatot támogatta.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést január 16-án tárgyalta és 5 igen szavazattal támogatta az
„A” változatot.
A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  január  17-én  tárgyalta  és 5  igen
szavazattal támogatta az „A” változatot.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az  előterjesztést  január  17-én  tárgyalta  és  6  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

Fentiek alapján az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
…  ....../2018. (I.25.) határozata

a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata támogatására irányuló
kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Diáksport Szövetséget (1063 Budapest,
Munkácsy  Mihály  u.  17)  700.000,-  Ft,  azaz  hétszázezer  forint  vissza  nem  térítendő
támogatásban  részesíti  a  Játékos  Sportverseny  Diákolimpia®  országos  döntőjének
támogatására, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés feltételei alapján.

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében az 5. melléklet
Sportfeladatok alcím egyéb kiadások kiemelt előirányzati során az 5.b melléklet „Folyamatban
lévő kötelezettségvállalások tartalék előirányzat” sorról történő átcsoportosítás útján fedezetet
biztosít. 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a
Magyar Diáksport Szövetséggel az előkészített céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 

                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. február 05.

- a szerződés aláírására: 2018. február 20.
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítása
során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
  a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2018. évi költségvetés módosításának időpontja



„B” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
..../2018.     (I.25.)     határozata

a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata támogatására irányuló
kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Diáksport Szövetség (1063 Budapest,
Munkácsy Mihály u. 17) részére a Játékos Sportverseny Diákolimpia® országos döntőjének
költségeihez nem nyújt támogatást.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje 
meg a Magyar Diáksport Szövetség elnökének.

Felelős: a határozat közléséért:
               a polgármester
               a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2018. február 5.

Dunaújváros, 2018. január 25.
                   

Pintér Attila  s.k.                                             Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság                                 a gazdasági és területfejlesztési

  elnöke                                                            bizottság elnöke

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








