
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.

Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött
támogatási szerződés 2. számú módosítására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság  elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 12.
pénzügyi bizottság 2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány 2  millió  forint  visszatérítendő támogatást  kapott
Pecsét  István  külföldi  gyógykezelése  költségeinek  fedezete  céljából.  A támogatás  eredeti
visszafizetési  határideje  2017.  március  31.  napja  volt.  A  támogatási  szerződés  első
módosításával a határidő 2017. december 31. napjára módosult. A Közalapítvány 2018.06.12.
napján megtartott kuratóriumi ülésén született határozat értelmében a támogatási szerződés
újabb módosítását kérvényezi a szervezet. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 7131-10/2018
Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Szabó Ádám s. k. Osztályvezető h. aláírása: Prajdáné K. 

                                          Erzsébet s. k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára 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: Salamonné Pintér Mónika s. k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018. 08. 21.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s. k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018. 08. 27.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt 

Egyéb megjegyzések:



J  AVASLAT

a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött támogatási
szerződés 2. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  122/2016.  (III.17.)  határozatával  Pecsét  István
gyógykezelésének  céljából  2.000.000,-  Ft  összegű  visszatérítendő  támogatást  biztosított  a
„Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány  (a  továbbiakban:  Közalapítvány)  részére (1.  számú
melléklet),  mely  határozat  alapján  Önkormányzatunk  2016.  március  31-én,  a  9194-16/2016.
ügyiratszámon támogatási szerződést kötött a Közalapítvánnyal (2. számú melléklet) melynek 6.1.
pontjában rögzítette, hogy a támogatási összeget a Kedvezményezett 2017. március 31-ig köteles
visszafizetni. 

A Közalapítvány  kérelmet  nyújtott  be  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához,
melyben jelezte, hogy a vele 2016. évre megkötött támogatási szerződésben rögzített „támogatás
visszafizetési  határidejének”  módosítását  kéri  2017.  december  31.  napjára.  Kérelem  alapján
Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 269/2017. (IV. 21.) határozatában (3. sz. melléklet)
döntött a szerződés módosításáról, mely alapján 2017. április 26. napján megkötésre került az
eredeti támogatási szerződés 1. számú módosítása (4. sz. melléklet).

Ezt követően a Közalapítvány 2018. február 19. napján levelet nyújtott be Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatához,  melyben kérelmezte  a  szerződésmódosítással  megváltoztatott
határidő újabb módosítását 2018. december 31. napjára. A Közalapítvány kérelméhez mellékelte a
kuratórium 3/2018.  (II.06.)  számú határozatát  (5.  sz.  melléklet).  A kérelem a képviselő-testület
2018. áprilisi ülésére került előterjesztésre, azonban a napirendi pontok közül levételre került. 

II. Kérelem

A Közalapítványtól  2018.  július  31.  napján  érkezett  újabb  határozat  (8/2018.  (VI.  12.)  6.  sz.
melléklet), melyben ismét kérelmezték a határidő módosítását 2018. december 31. napjára.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § vonatkozó részei
alapján: "42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (...)alapítványi forrás átvétele
és átadása;".

A Közalapítvánnyal kötendő 2. számú szerződésmódosítás tervezetét a határozat mellékleteként
készítettük elő, melyben a visszafizetési határidő mellett Önkormányzatuk bankszámlaszámát is
aktualizáltuk. 

Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37 /2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.16 pontja alapján a
Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság „véleményezi a közgyűlés többi bizottságának
gazdasági kihatású előterjesztéseit,  javaslatait”;  a  4.12  pontja  alapján  a  Pénzügyi  Bizottság
„véleményez  valamennyi  pénzügyi  kihatással  járó  előterjesztéseket”;  a  6.22  pontja  alapján  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság „véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződések,
megállapodások, illetve az önkormányzat által kiírásara kerülő pályázatok tervezeteit”.

A Bizottságok véleménye:
Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  ülését  a  Közgyűlés  hetében  tartja.  A  bizottság
véleményét a szakbizottság elnöke a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti. 
A Pénzügyi Bizottság 2018. 09. 11-i ülésén támogatta az előterjesztést,  és a határozati javaslatot
elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.



A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018. 09. 12-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és szerződésmódosítás-tervezetet terjesztem
elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2018. (IX. 20.)   határozata

a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött támogatási
szerződés 2. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
hozzájárul  a  122/2016.  (III.17.)  határozata  alapján  a  Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítvánnyal  2016.  március  31-én  –  Pecsét  István  gyógykezelésének  segítése
érdekében  –  megkötött  támogatás  nyújtására  vonatkozó  „Támogatási  szerződés”
módosításához.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. pont
szerinti  szerződés  módosítása  a  2.000.000  Ft,  azaz  kétmillió  forint  támogatás  egy
összegben történő visszafizetési határidejét 2018. december 31. napjában határozza
meg. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  humán  ügyekért  felelős
alpolgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező  „Támogatási  szerződés”  2.
számú módosítását az Önkormányzat nevében írja alá. 

Felelős: - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért: 
   a humán ügyekért felelős alpolgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. szeptember 28.
       - a megállapodás aláírására: 2018. október 15.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

           Hingyi László s. k. Pintér Attila s. k.               Tóth Kálmán s. k. 
 Gazdasági és Területfejlesztési           Pénzügyi Bizottság     Ügyrendi, Igazgatási
            Bizottság elnöke          elnöke           és Jogi Bizottság elnöke
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