
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 02. 15.
Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet
Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott:  Farkas Márta – a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke

Véleményező     bizottságok:
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság                                      2018. 02. 06.
Pénzügyi Bizottság 2018. 02. 06.
Gazdasági Bizottság 2018. 02. 07.
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság 2018. 02. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke kérelemmel fordult DMJV Polgármesteréhez az iskola
tanulóinak horvát nyelvi  táborban való részvételének finanszírozása érdekében.  A táborba való
jelentkezés határideje: 2018. március.  A kérelmezett összeg 400.000,- forint.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 2697-2/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Péter Kata s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma: 2018. febr. 1.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. 01.31. Ellenőrzés dátuma: 2018.01.31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye

diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Farkas  Márta,  a  Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi  Erzsébet
Tagintézménye  „Szilágyi” Alapítvány  kuratóriumi  elnöke  kérelemmel  fordult  DMJV
Polgármesteréhez, melyben az iskola  tanulóinak horvát nyelvi táborban való részvételének
anyagi támogatását kérte.
A kérelmet az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az  iskolában  2016.  szeptembere  óta  működik  szerb-horvát  szakkör  25  fővel.  Az  iskolai
szakkör  tagjainak  lehetősége  nyílt  arra,  hogy  2018  nyarán  egyhetes  nyelvi  táborban
vegyenek részt Horvátországban, Pág szigetén Vlasityiben. A tábor költsége 1 főre 40.000,-
forint, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást és az étkezést. Az iskola 10 főt szeretne
elvinni ebbe a táborba. 
Az iskola szeretett volna a civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton indulni, azonban a
pályázat kiírása, illetve a pályázatok benyújtási határideje későbbi időpontban várható, mint
a jelentkezés határideje. A részvételi szándékot 2018. márciusig jelezni kell. 

Az Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésének előkészítésekor az előkészítő osztály – az
oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek pályáztatására megjelölt összegen túl –
nem tervezett olyan előirányzatot, melyben a kérelmezett összegre fedezetet biztosíthat. A
fedezet  biztosítása,  továbbá  a  jelentkezés  közeli  időpontja  indokolja  a  kérelem  jelen
közgyűlésen történő megtárgyalását. 

A kérelmezett összeg a 2018. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet „Folyamatban lévő
kötelezettségvállalás tartaléka” sor terhére biztosítható.

„Mötv. 42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

4.  a gazdasági program, a hitelfelvétel,  a kötvénykibocsátás,  a kölcsönfelvétel  vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;”

Az  Oktatási,  Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság február  6-i  ülésén  tárgyalta  és  az  „A”
határozati javaslatot 6:0:0 arányban egyhangúlag támogatta.
A Pénzügyi  Bizottság  február  6-i  ülésén  tárgyalta  és  az  „A”  határozati  javaslatot  4:0:0
arányban egyhangúlag támogatta.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság február 7-i ülésén tárgyalta és az „A” határozati
javaslatot 5:0:0 arányban egyhangúlag támogatta.
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság február 7-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 5:0:0
arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat és a 2. számú melléklet szerinti szerződés-
tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

2



„A” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2018. (II. 15.) határozata

a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye
diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi
Erzsébet  Tagintézménye  diákjai  horvátországi  nyelvi  táborban  való  részvételének
támogatására 400.000,- forint, azaz négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást
nyújt.

A támogatást a Szilágyi Alapítvány (2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 10.) kapja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2018.  évi
költségvetési  rendelete 5.  b  melléklet  „Folyamatban  lévő  kötelezettségvállalás  tartaléka”
előirányzatában 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 Szilágyi Alapítvány-nyal a határozat mellékletét képező céltámogatási szerződést
írja alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és
a pénzügyi teljesítésről.

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 28.

 - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 45 nap
 - a pénzügyi teljesítésre: 2018. május 4. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja
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„B” változat
HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2018. (II. 15.) határozata

a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye
diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  megtárgyalta  a  Dózsa  György  Általános
Iskola  Szilágyi  Erzsébet  Tagintézménye  diákjai  horvátországi  nyelvi  táborban  való
részvételének  támogatásáról  szóló  kérelmet  és  úgy  foglal  állást,  hogy  a  nyelvi  tábor
finanszírozására nem nyújt támogatást.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a polgármestert arra, hogy a 
határozatot a Szilágyi Alapítvány részére küldje meg. 

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

    a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője    

Határidő: 2018. február 28.

Dunaújváros, 2018. február 15.

          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
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