
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat pentelei rendezvények támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Meghívott: Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.04.12
pénzügyi bizottság  2018.04.10.
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12.
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018.04.12.
A napirendi  pont  rövid tartalma: Különböző pentelei  rendezvényekre  (Monostor  konferencia,
Szent  István  nap,  Kolbász  Fesztivál  stb.)  és  a  Kéknefelejcs  Énekkar  működésére  a  Pentele
Egyesület elnöke 1.200.000,- Ft támogatást kér. A költségvetési rendelet erre a célra 1.240.000,-
Ft-ot tartalmaz az 5. mellékletben, ezért belső átcsoportosításra van szükség.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 9064/2018

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László 
Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra 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: Dudás Pálné sk.

Leadás dátuma: 2018. március  Ellenőrzés dátuma: 2018. március  

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:           Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2018. március Ellenőrzés dátuma: 2018. március 14.

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 
pentelei rendezvények és események támogatására 

Tisztelt Közgyűlés!

A Pentele  Egyesület  (korábbi  nevén:  PERI  SE)  évek óta rendez hagyományőrző programokat
Pentelén,  illetve támogatja a Kéknefelejcs Népdalkör  tevékenységét.  A 2018.  évi  költségvetési
rendelet  az  5.  melléklet  9.  „Kulturális,  oktatási  és  ifjúsági  feladatok” sor  dologi  kiadások
előirányzatán belül 1.240.000,-  Ft-ot  irányzott  elő  Pentelei  nagyrendezvényekre.  (Az 1.  számú
melléklet a POLISZ rendszerben rögzített összegeket tartalmazza)

Szabó  Tamás,  a  Pentele  Egyesület  elnöke  benyújtotta  támogatási  kérelmét,  amit  2.  számú
mellékletként csatolunk.

Tervezett rendezvények és események és kért összeg E Ft-ban:

 Szent Pantaleon ünnep 120
 Monostor Konferencia 170
 Kéknefelejcs Népdalkör 250
 Szent István Napi Ünnep   60
 Pentelei Kolbászfesztivál                                                600

összesen          1.200

Javasoljuk  az  összeg  támogatási  szerződéssel  történő  átadását,  ez  a  költségvetésen  belüli
átcsoportosítást  igényel,  az  5.  mellékletből  az  5.a  mellékletbe  kerül  át  a  Pentelei
nagyrendezvények kerete.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság az április 10 -ei ülésén 5 igen, egyhangú szavazattal támo-
gatta a határozati javaslatot. Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az április 12-ei ülésén
8 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, va-
lamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5–5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkal-
masnak minősítette az előterjesztést. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

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

pentelei rendezvények és események támogatásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Pentele Egyesület  által  szervezett  pentelei

rendezvényekre és eseményekre 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2018.

évi költségvetési rendelet 5.a mellékletben ezen határozat alapján létrehozott  „Kulturális, oktatási

és  ifjúsági  feladatok” „Pentelei  nagyrendezvények”  sor  (kormányzati  funkció:  082092)  terhére

azzal, hogy a fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. melléklet 9.  „Kulturális, oktatási és

ifjúsági feladatok” sor dologi előirányzatát a Közgyűlés 1.200.000,- Ft-tal csökkenti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
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figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét képező - támogatási szerződést írja alá.

       
             Felelős:      a határozat végrehajtásáért: 
                            - a polgármester
                             a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                            - a humán szolgáltatási osztály vezetője
         Határidő:     2018. április 30.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

elhatározottakat  a  2018.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során  vegye

figyelembe. 

     Felelős:         - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

       Határidő:         a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2018. április 19.

                    Izsák Máté s.k.                                                          Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális         a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
          elnöke

 Pintér Attila sk.        Tóth Kálmán sk.
   a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

  elnöke
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