
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. december 13.

Javaslat DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem között tudományos,
kulturális és közéleti együttműködésre

Előadó:             oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                                   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                      
                                   pénzügyi bizottság elnöke                                

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála – a humán szolgáltatási osztály vezetője
Meghívott: Kiss Ádám Sándor – kancellár

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 12. 11.
pénzügyi bizottság                                                                                 2018. 12. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                               2018. 12. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2018. 12. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi  Egyetem Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  tudományos,
kulturális  és  közéleti  együttműködésre  kéri  fel,  melyhez  az  önkormányzat  anyagi
hozzájárulását is kéri. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán 
Szolgáltatási Osztály

Iktatószám: 29577/2018.

Ügyintéző neve: Péter Kata
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2018. 11.06.                                Ellenőrzés dátuma: 2018.11.06. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018.11.06.                Ellenőrzés dátuma: 2018.11.06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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Egyéb megjegyzések:
JAVASLAT

DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem között tudományos, kulturális és
közéleti együttműködésre

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kiemelt feladatának tekinti a társadalmi
felelősségvállalás jegyében szervezett  tudományos,  kulturális és közéleti  rendezvényeket,
programokat,  tevékenységeket,  amelyek  Dunaújváros  illetékességi  területén  valósulnak
meg. 

Az  Egyetem  2019-ben  tovább  kívánja  folytatni,  illetve  bővíteni  ezen  programjait.  A
megvalósuló rendezvények több ezer lakost érintenek, ezzel szolgálva a régió és a város
tudományos, kulturális és közéleti fejlődését.

Fentiekre  tekintettel  az  Egyetem  kezdeményezi,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  együttműködő  partnerként  –  mint  az  egyes  önkormányzati  feladatok
ellátásában  kötelezett  –  vállaljon  szerepet  a  felsorolt  tevékenységek  magasabb  szintű
ellátása érdekében, és ehhez az önkormányzat anyagi hozzájárulását is kéri.

A kérelmezett  összeg 36 millió forint,  melyet 2019. évben havonta egyenlő mértékben (3
millió Ft/hó) kapná az Egyetem a mellékelt megállapodás szerint. 

A  bizottságok  az  előterjesztést  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  ezért  a
véleményeket az elnökök szóban ismertetik a Közgyűlés ülésén.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (XII. 13.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem között
tudományos, kulturális és közéleti együttműködésről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy határoz,  hogy  2019.  január  1-jétől
2019.  december  31-ig  tartó  időszakra  a  Dunaújvárosi  Egyetemmel  –  jelen  határozat
mellékletét képező – megállapodást köt az alábbiak szerint:

2019. évben bruttó 36.000.000,- Ft, azaz harminchatmillió forint, összeget biztosít a
Dunaújvárosi  Egyetem  tudományos,  kulturális  és  közéleti  –  az  önkormányzat
kötelező feladataihoz kapcsolódó – programjainak támogatására. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban fog-
lalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési ren-
delet tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős:    - a költségvetés előkészítéséért és módosításáért:
a jegyző

           - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    a 2019. évi költségvetés előkészítésének időpontja

2



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pont szerinti – jelen határozat mellékletét képező –  megállapodást írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2018. december 28.

Dunaújváros, 2018. december 13.
                   

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

  elnöke                                                            bizottság elnöke

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

  és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke
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