
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat  a  „Dózsás  Tanulókért  és  Tanáraikért”  Alapítvánnyal  kötött  támogatási
szerződés módosítására

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

E  lőkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Horváth Zoltánné - kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. április 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. április 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Közgyűlése  209/2016.  (IV.21.)  határozata  értelmében  a  „Dózsás  Tanulókért  és
Tanáraikért”  Alapítvány  24.000,-  forint  önkormányzati  támogatást  kapott.  A támogatási
szerződés értelmében a támogatási összeget 2017. június 30-ig lehetett felhasználni. A
tanulmányi versenyek – melyre az Alapítvány a támogatási összeget fel kívánta használni
–  a  támogatási  összeg  utalását  megelőzően  lezajlottak.  Az  Alapítvány elnöke  kérte  a
szerződés, ezen belül a támogatási összeg felhasználásának határidejének módosítását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:       10312-3/2018.
Ügyintéző aláírása: s.k.Ügyintéző 
telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző neve: Péter Kata

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: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018. 03. 29. Ellenőrzés dátuma: 2018. 03. 29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT 

a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 209/2016. (IV.21.) határozata értelmében a „Dózsás
Tanulókért  és  Tanáraikért”  Alapítvány  24.000,-  forint  önkormányzati  támogatást  kapott  a
Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  által  szervezett  tehetséggondozó  versenyek,
tankerületi vetélkedők szervezésének és lebonyolításának támogatására. A támogatási összeget
2017. június 30-ig lehetett felhasználni. A támogatási szerződés 2.2. a) pontja határozza meg a
támogatott tevékenységeket, 5.2. pontja a támogatás felhasználásának véghatáridejét. (1. számú
melléklet).

Az Alapítvány elnöke levélben kérte a szerződés 5.2. pontjának módosítását. A szerződés 2.2. a)
pontja  szerinti  programok  a  támogatási  összeg  átutalását  megelőzően  már  lezajlottak,  így  az
Alapítvány  az  összeget  nem  tudta  felhasználni  a  szerződésben  meghatározottak  szerint.  (2.
számú melléklet). 
A  kérelem  alapján  javasoljuk  a  támogatási  szerződés  5.  2.  pontjának  módosítását,  amely
módosítás esetén ebben a naptári évben felhasználható lenne a támogatási összeg.

A  Humán  Szolgáltatási  Osztály  előkészítette  a  szerződés  módosítását,  amely  a  határozat
melléklete lesz.

Az előterjesztést az  oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság április 12-i ülésén tárgyalta és
egyhangúlag támogatta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az  előterjesztést  április  12-i  ülésén  tárgyalta  és
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
 …/2018. (IV.19.  )   határozata

a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés
módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  „Dózsás  Tanulókért  és
Tanáraikért” Alapítvánnyal  a 209/2016. (IV.21.) határozat alapján 2016. június 8-án megkötött
támogatási  szerződés  5.2.  pontjában  a  támogatás  felhasználásának  véghatárideje  2018.
december 31. legyen.

A Közgyűlés egyúttal  felhatalmazza a polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező szerződés
1. sz. módosításának aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
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               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2018. május 4.

Dunaújváros, 2018. április 19.             

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