
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 11. 15.

Javaslat a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás  iránti kérelmének
elbírálására

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Hum László ügyintéző

Meghívott: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 11. 13.
pénzügyi bizottság 2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 11. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány 100.000.- Ft összegű támogatást kér a már
tradíciónak  számító  Fenyőfadíszítő  Jótékonysági  Verseny  lebonyolításához,  konkrétan  a
fenyőfák megvásárlásához.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 26649-4/2018.
Ügyintéző neve: Hum László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-109
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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
Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma: 2018. 
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2018. … Ellenőrzés dátuma: 2018. 
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 Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás  iránti kérelmének

elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Már  több  mint  húsz  éve  a  Dózsa  György  Általános  Iskola  szervezésében  jön  létre  a
hagyományosnak számító Fenyőfadíszítő Jótékonysági  Verseny.  A Dózsás Tanulókért  és
Tanáraikért Alapítvány, illetve a diákönkormányzat vezetője kér pénzbeli segítséget 20 db
fenyőfa  megvásárláshoz,  összesen  100.000  Ft-ot,  konkrétan  alapítványi  támogatás
formájában. A kérelem az előterjesztés mellékletében található.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
értelmében „A képviselő- testület hatásköréből nem ruházható át: a gazdasági program,
a  hitelfelvétel,  a  kötvénykibocsátás,  a  kölcsönfelvétel  vagy  más  adósságot  keletkeztető
kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása”. 
A jogszabály rendelkezése értelmében a Közgyűlés döntése szükséges a Dózsás Tanulókért
és Tanáraikért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásához.

A támogatások folyósítására vonatkozó releváns jogszabályi feltételek a következők:

1.  Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (továbbiakban  Áht.)  48-56.  §-ai
szabályozzák  a  költségvetési  támogatásokra  vonatkozó  szabályokat.  Nem  adható  ki
támogatói  okirat  és  nem  köthető  támogatási  szerződés  többek  között  azzal,  aki  a
közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény
(továbbiakban: Kptv.) 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek.

A Kptv. hatálya az államháztartás alrendszeréből nyújtott önkormányzati támogatásokra is
kiterjed.

A  Kptv.  6.  § (1)  bekezdése  alapján  „nem  indulhat  pályázóként,  és  nem  részesülhet
támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”

A Kptv. 14. §-a szerint a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról,
hogy  nem esik  a  Kptv.  6.  §-ban  foglalt  korlátozás  alá.  A  nyilatkozat  csatolása  nélkül  a
pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b)  a  pályázó  gazdasági  társaság,  cégneve,  székhelye,  cégjegyzékszáma,  adószáma,
képviselőjének neve,
c)  a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f)  nyilatkozat  arról,  hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget  tett  érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
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A Kptv.  2.  § (2)  bekezdése szerint  e törvény pályázatokra  vonatkozó rendelkezéseit  kell
megfelelően alkalmazni a nem pályázati úton odaítélt támogatásokra is azzal, hogy ahol e
törvény
a) pályázatot említ, ott a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet,
b)  pályázati  eljárást  említ,  ott  a  támogatási  döntés  előkészítésének  és  meghozatalának
folyamatát
kell érteni.
(3) A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki - ha a támogatási
döntést pályázati eljárásban hoznák - a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként.

2.  Az  előkészítő  osztály  nyilatkozatmintát  küldött  meg  az  összeférhetetlenség,  vagy
érintettség  tényéről,  avagy  hiányáról, kérve  annak  kitöltését  a  támogatási  döntés
meghozatalának  érvényessége  feltételeként.  Amennyiben  kiderül,  hogy  a  Kptv.  6.  §-a
feltételei  miatt  a  pályázónál  összeférhetetlenség  áll  fenn,  mert  képviselő,  vagy
hozzátartozója vesz részt a pályázat elbírálásában, az összeférhetetlenség úgy orvosolható,
hogy  a  döntéshozatalban,  bizottsági  véleményezésben  az  érintett  képviselő,  illetve
hozzátartozója, szervezetek tulajdonosa nem lehet döntéshozó, tehát nem szavazhat, így a
Kptv. 8. §-ában foglaltak szerint csupán a honlapon kell közzé tenni az érintettségre okot adó
körülményt. 
A  nyilatkozat  mellett  az alábbi  dokumentumokat  kell  az  Alapítványnak  benyújtania  (ezek
hiányában a szerződés aláírására nem kerülhet sor):
-  a szervezet nyilvántartásba vételi okirata,
-  a  támogatott  tevékenység  konkrét  felsorolása  és  meghatározása,  szakfeladatrend  és
kormányzati funkció szerinti besorolása,
-  a  Nemzeti  Adó  és  Vámhivatal  által  a  Kedvezményezettre  vonatkozó  adótartozás
mentességi igazolás („0”-ás igazolás),
-  írásbeli  felhatalmazás  a  Támogató részére a  támogatási  összeg és  járulékai  erejéig  a
Kedvezményezett valamennyi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre (arra az esetre,
ha a Kedvezményezett, a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel, vagy a
szerződés szerinti határidőre nem, vagy nem teljes mértékben fizeti vissza).

Az  Alapítvány  a  támogatási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  dokumentumokat
folyamatosan küldi meg a humán szolgáltatási osztály részére.

A határozati javaslat melléklete a megkötendő támogatási szerződés-tervezet,  amely
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  37/2015.(XII.  18.)
önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 3. számú
melléklete alapján készült.

Az  előterjesztést  az  előterjesztő  bizottságok a  2018.  november  13-i  ülésükön  tárgyalják,
álláspontjukról a Közgyűlés ülésén adnak a bizottsági elnökök tájékoztatást.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás  iránti kérelmének elbírálásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dózsás  Tanulókért  és  Tanáraikért
Alapítvány részére a Fenyőfadíszítő Jótékonysági Verseny megrendezéséhez 50.000,- Ft,
azaz  Ötvenezer  Forint  összegű  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  határozat
melléklete  szerinti  támogatási  szerződésben  meghatározott  feltételekkel,  mely
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetéséről  és végrehajtásának  szabályairól  szóló 6/2018.  (II.  17.)  önkormányzati
rendelet  5.a.  mellékletének  9.17.  Oktatási  feladatok  támogatási  tartaléka  kiemelt
előirányzat sora biztosít fedezetet.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést  az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye
figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
               - a költségvetés módosításáért:
                 a jegyző
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés
alapján,  a  benyújtott  dokumentumok  figyelembe  vételével a Dózsás  Tanulókért  és
Tanáraikért Alapítvánnyal a céltámogatási szerződést kösse meg, valamint intézkedjen a
szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
 a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 

               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2018. november 28. 

- a szerződés aláírására: a jelen határozat keltét követő 30 nap
- a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap.

Dunaújváros, 2018. november 15.

Izsák Máté s.k. Tóth Kálmán s.k.
oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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