
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Meghívott: .
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.04.17.
pénzügyi bizottság  2018.04.17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018.04.17.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  135/2018.  (II.15.) PM  határozattal  kiírt  2018.  évi
Közművelődési  pályázatra  34  kérelem  érkezett,  a  felosztható  összeg  15  M  Ft.  13  kérelmet
alapítvány  nyújtott  be  arról  a  közgyűlés  dönthet,  a  többi  kérelem  elbírálásáról  polgármesteri
határozattal születik döntés.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 5791-42/2018

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

Ügyintéző aláírása: 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:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: --

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:           Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2018.04.05. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.05.

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 Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Polgármestere a 2018. évi Közművelődési pályázatot a  135/2018. (II.15.) PM
határozattal kiírt  határozatával írta ki.  (1.  számú melléklet) A pályázatok beadásának határideje
március 28-a volt.

34 pályázat érkezett, 29.045.250 Ft-ra nyújtottak be kérelmet, a felosztható keret 15.000.000 Ft. Az
egyesületek intézmények stb. kérelmeiről polgármesteri határozat döntött:

Az alapítványi kérelmekről a közgyűlés dönthet, a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42.§-a értelmében ugyanis:

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;

A 13 alapítványi kérelmet az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

PÁLYÁZÓ TÉMA
Kért

összeg 
E Ft

Dunaújvárosi Szonáta
Zeneművészeti Alapítvány

Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács által
szervezett tehetségnap

100

Dunaújvárosi Szonáta
Zeneművészeti Alapítvány

„Zenélő gólyák” Gólyatábor a zeneiskolában - a
felvételt nyert gyerekek játékos felkészítése

370

Dunaújvárosi Szonáta
Zeneművészeti Alapítvány

Adventi koncert az evangélikus templomban 400

Muzsikáló Fiatalok Alapítvány Kóruskoncertek 600

Petőfis Tanítványainkért
Alapítvány

Római városrészi családi nap 369

Aranyecset Alapítvány Arany Galéria kiállításai, képespusztai táborozás (25
éves), tehetségfejlesztés

500

Modern Művészetért
Közalapítvány

Múzeumpedagógiai program és tábor 5-12 és 13-18
éves diákok számára

470

Modern Művészetért
Közalapítvány

Újházi Krisztina zeneművész szerzői estje a Kortárs
Művészeti Intézetben

300

Modern Művészetért
Közalapítvány

„Otthon jó” Dr. Kaszás Tamás, Dr. Keserue Zsolt és
Várnai Gyula kiállítása

500

Jószolgálati Otthon
Közalapítvány

Ragyogj kékben - autizmus világnapja 2019. 930
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Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Acélszobrász alkotótelep és szimpózium 5
művésszel

2000

Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Acélszobrász alkotótelep munkáiból szervezett
kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben

700

Rudas Alapítvány Középiskolás diákok műveiből összeállított 100
oldalas kiadvány megjelentetése két alkalommal

450

A pályázatokat 2. számú mellékletként csatoltuk.

Javasoljuk,  hogy  a  támogatás  felhasználhatóságának  kezdete  a  támogatásról  szóló  határozat
kelte,  a  végfelhasználás  időpontja  2019.  február  28-a,  az  elszámolás  határideje  pedig  2019.
március 31-e legyen. A 2017. évi pályázati támogatással valamennyi pályázó szervezet elszámolt.

A bizottságok  az  április  17-ei  rendkívüli  ülésen,  a  közgyűlési  előterjesztések  postázása  után
tárgyalták  meg  a  napirendet,  így  a  bizottsági  vélemények  ismertetésére  a  közgyűlés  ülésén
kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2018. (II.15.) PM határozattal kiírt 2018. évi
„Közművelődési  pályázat”-ra  benyújtott  alapítványi  kérelmek  közül  támogatja  az  alábbiakat,
összesen           ,- Ft értékben:

Pályázó neve Pályázat témája Támogatás E Ft

A  pályázati  támogatásokat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetési rendelete  5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil  szervezetek pályázható kerete”
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előirányzat terhére kell biztosítani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi pályázatokra:

   Pályázó neve Pályázat témája

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban
meghatározott  döntésről  értesítse  a  pályázókat,  kösse  meg a  nyertes  pályázókkal  a  37/2015.
(XII.18.) önkormányzati  rendelet 3. mellékleteként elfogadott  minta alapján készített  támogatási
szerződéseket, és gondoskodjon a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről.

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

                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:    a határozat közlésére: 2018. április 30.

        a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok  
        benyújtását követő 8 munkanapon belül

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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