
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. február 15.

Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  részére  „Ragyogj  kékben”  -  autizmus
világnapja  programra nyújtott  támogatás  elszámolási  határideje,  valamint  a  támogatási
szerződés módosítására 

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

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Nics Éva kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. február 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. február 13.

A napirendi  pont  rövid tartalma: A Közgyűlés 359/2017.  (V.18.)  határozatával  a Jószolgálati
Otthon Közalapítvány részére 450.000,- Ft támogatást ítélt meg a „Ragyogj kékben” Dunaújváros
(az  autizmus  világnapja  alkalmából)  program  megrendezéséhez.  A  megkötött  támogatási
szerződés szerint a támogatás felhasználásának véghatárideje 2018. február 28. napja, azonban a
rendezvény 2018.  április  3-án kerül  megszervezésre,  így a kuratórium elnöke kérte a határidő
módosítását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 2969-14/2018.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: h. Prajdáné Kustán 

Erzsébet sk.

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

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: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2018. 02. Ellenőrzés dátuma: 2018. 02. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:
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Javaslat

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” - autizmus világnapja
programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a támogatási szerződés

módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  174/2017.  (III.9.)  PM határozatával  döntött  a
2017.  évi  „Közművelődési  pályázat”  kiírásáról.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a
359/2017.  (V.18.)  határozatával  döntött  a  Közművelődési  pályázat  elbírálásáról.  E  döntés
értelmében  –   többek  között  –  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  450.000,-  Ft  vissza  nem
térítendő  támogatásban  részesült  a  „Ragyogj  kékben”  Dunaújváros!  című  rendezvény
megszervezéséhez. 

A 2017. június 6-án megkötött támogatási szerződés (az előterjesztés 1. számú melléklete) 5.2.
pontja értelmében a támogatás felhasználásának véghatárideje: 2018. február 28.
A támogatási szerződés 6.4.1. pontja szerint az elszámolás alapját képező kiadási dokumentumok
keletkezési ideje az 5.2. pontban meghatározott kezdő és befejezési időpontok közé kell,  hogy
essen. 

A  támogatási  szerződés  6.4.  pontja  szerinti  szakmai  beszámoló  és  a  pénzügyi  elszámolás
Kedvezményezett általi benyújtásának határideje 2018. március 31.

A „Ragyogj  kékben”  Dunaújváros!  című  rendezvény  az  Autizmus  Világnapja  alkalmából  kerül
megszervezésre. 2007. december 18-án, az ENSZ 62/139-es határozata április 2-át jelölte ki az
Autizmus  Világnapjának.  A  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  programjának  időpontja  2018.
április 3.  napja, így a kuratórium elnöke kérte az elszámolási határidő 2018. április 10-re való
módosítását. A kérelem az előterjesztés 2. számú melléklete.

Az előkészítő osztály javasolja, hogy a támogatás felhasználásának véghatárideje 
2018. április 10. napja, az elszámolási határidő pedig 2018. április 16. napja legyen.

A támogatási szerződést módosító szerződéstervezet a határozati javaslat melléklete.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  2018.  február  13-i  ülésén  tárgyalta,  a  bizottságok  véleményét  az  elnökök  szóban
terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” - autizmus világnapja
programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a támogatási szerződés

módosításáról 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a  359/2017. (V.18.)  határozata
alapján  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvánnyal 2017.  június  6-án  megkötött  támogatási
szerződés
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a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának 

                             kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja
                         véghatárideje: 2018. április 10.”

     b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2018. április 16-ára módosuljon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a
határozat melléklete szerinti támogatási szerződés 1. számú módosítását írja alá.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:   2018. február 28.

Dunaújváros, 2018. február 15.

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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