
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. december 13.

Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása felhasználási
és elszámolási határidejének meghosszabbítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

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

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

Meghívott: Moravecz Attila, Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.12.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.11.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvánnyal a
Közgyűlés  a  728/2017.  (XI.16.)  határozata  értelmében  együttműködési  megállapodást  kötött,
amelynek  keretében  az  alapítvány  ebben  az  évben  1.500  E  Ft  önkormányzati  támogatásban
részesült. Az összeg egy részét 2019. év elején szeretnék felhasználni, azért kérik a felhasználási
és az elszámolási határidő meghosszabbítását.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: KP/29410-3/2018

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. december 6. Ellenőrzés dátuma: 2018. december 6.

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 Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása felhasználási és
elszámolási határidejének meghosszabbítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal a Közgyűlés a 728/2017. (XI.16.) határozata
értelmében 2017.  november  27-én  együttműködési  megállapodást  kötött,  (1.  számú melléklet)
amelynek  keretében  az  alapítvány  a  2018.  évi  rendezvényeire  1.500  E  Ft  önkormányzati
támogatásban részesült. A szerződés 4. pontja értelmében:
„4.  A Szerződő Felek  megállapodnak,  hogy Támogatott  a  2.  pontban meghatározott  összeget
2018. évben az alábbi kiadásokra használja fel:

 Újévi Koncert, január; Jazz Café,  február; Sándor Frigyes Napok, április; Pünkösdi Koncert;
Gólyatábor, augusztus; Zenei Világnap, október; Adventi Koncert, december.”

A szerződés 5. pontja értelmében:

„5.  Szerződő Felek  megállapodnak,  hogy Támogatott  Támogató  kulturális  feladatokat  is  ellátó
osztályával  folyamatosan  kapcsolatot  tart  egyeztetés  céljából,  továbbá  a  támogatás
felhasználásáról  a  tárgyévet  követő  év  január  31-éig  pénzügyi  és  szakmai  jelentést  küld  az
osztálynak…..”

Az összeg egy részét (500 E Ft-ot) az alapítvány 2019. év elején szeretné felhasználni, azért kérik
a  felhasználási  és  az  elszámolási  határidő  meghosszabbítását,  így januárban megtarthatják  a
hagyományos újévi  koncertet,  amelynek ez évben a Budapest  Klezmer Band lesz a vendége,
továbbá fellépnek a zeneiskola tanárai és növendékei. Az alapítvány kérelme a 2.számú melléklet.

Javasoljuk a szerződés 4. pontjának hatályon kívül helyezését, és helyébe az alábbi új pontot:

„4.  A Szerződő Felek  megállapodnak,  hogy Támogatott  az évenkénti  támogatási  összeget  az
alábbi rendezvények kapcsán felmerült kiadásokra használhatja fel:

 Újévi  Koncert,  Jazz Café,  Sándor  Frigyes Napok,  Pünkösdi  Koncert,  Gólyatábor,  Zenei
Világnap, Adventi Koncert.”

Javasoljuk a hivatkozott szerződés 5.pontját az alábbiakkal kiegészíteni:

„A 2018. évre nyújtott támogatást Támogatott 2019. január 31-éig használhatja fel, a pénzügyi és
szakmai jelentés megküldésének határideje 2019. február 28-a.”

Az együttműködési megállapodást módosító szerződéstervezet a határozati javaslat melléklete.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  a  közgyűlési  előterjesztések  postázása  után  tárgyalta,  így  a  bizottsági  vélemények
ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2018. (XII.13.) határozata
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 a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása felhasználási és
elszámolási határidejének meghosszabbításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 728/2017. (XI.16.) határozata
alapján a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal 2017. november 27-én megkötött
együttműködési megállapodás

a.) 4. pontja az alábbira módosuljon:
„4.  A Szerződő Felek  megállapodnak,  hogy Támogatott  az évenkénti  támogatási  összeget  az
alábbi rendezvények kapcsán felmerült kiadásokra használhatja fel:

 Újévi  Koncert,  Jazz Café,  Sándor  Frigyes Napok,  Pünkösdi  Koncert,  Gólyatábor,  Zenei
Világnap, Adventi Koncert.”

b.)  5. pontja az alábbiakkal egészüljön ki:

 „A 2018. évre nyújtott támogatást Támogatott 2019. január 31-éig használhatja fel, a pénzügyi
és szakmai jelentés megküldésének határideje 2019. február 28-a.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a határozat
melléklete szerinti támogatási szerződés 1. számú módosítását írja alá.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:   2018. december 21.

Dunaújváros, 2018. december 13.

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

                                                                Hingyi László sk.
         a gazdasági és területfejlesztési 

                                   bizottság elnöke
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