
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.

Javaslat a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport
programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásra, az Emberi Erőforrások

Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási szerződés aláírásnak
utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés

aláírására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit Vagyonkezelési Osztály osztályvezető
                                       Engyel László ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2019. 02.            
pénzügyi bizottság 2019. 02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02.   
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                                              2019. 02.
                       
A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Sportért  Felelős
Államtitkársága  meghirdette  a  Hiszek  Bennek  Programot  újra,  melyre  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere által javasolt szervezetekkel és
programokkal  pályázott..  Az  Államtitkárság  először  megküldte  a  nyertes  programot,  majd  ezt
követően a támogatási szerződést. A döntés szerint a Dunaújvárosi Triatlon SE által megszervezett
“3. Adventi Futás” sportprogram megvalósítását támogatja az Államtitkárság 1.500 E Ft értékben.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Iktatószám: 1999/2019.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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:  
Leadás dátuma: 2019. Ellenőrzés dátuma: 2019.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019. Ellenőrzés dátuma: 2019. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Egyéb megjegyzések



Javaslat 

a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz” (HISZEK Benned Sport
Program) való csatlakozásra, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő

támogatási szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval kötendő támogatási
szerződés aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Sportért  Felelős  Államtitkársága  meghirdette  a  Hiszek
Bennek  Programot  újra,  melyre  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Polgármestere által javasolt szervezetekkel és programokkal pályázott. (az előterjesztés 2.
számú mellékelte)
Az Államtitkárság döntését az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatoltuk. 
Az  EMMI  és  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  között  létrejött  a  Támogatási  szerződés  (az
előterjesztés 1. számú melléklete), melynek aláírását utólag kérjük jóváhagyni a Sportért Felelős
Álamtitkárság által adott rendkívül rövid határidő miatt.
Az  előkészítő  osztály  kéri  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy a  nyertes  sportszervezetetre  vonatkozó
határozattal és a szervezettel (Dunaújvárosi Triatlon SE) megkötendő a támogatási szerződéssel
(a határozat melléklete) kapcsolatosan a határozat elfogadását.

Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága a támogatási összeget 2018. decemberében átutalta.
(az előterjesztés 4. számú melléklete)

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra:
Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
.../2019. (II. 14.) határozata 

a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz”
(HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási szerződés aláírásnak utólagos
jóváhagyásáról, valamint a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  és  az  EMMI  Sportért  Felelős  Államtitkársága  között,  az  52673-2/2018.
nyilvántartási számon beiktatott Támogatási szerződés tartalmát, annak aláírását jóváhagyja, mely
szerint  a  Dunaújvárosi  Triatlon  SE,  3.  Dunaújvárosi  Adventi  Futás  megnevezésű  programját
1.500.000,- Ft értékben támogatja az Államtitkárság, egyben utasítja a polgármester a határozat
mellékleteként  csatolt támogatási szerződés aláírására.

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

       a vagyonkezelési osztály vezetője
       

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől  számított  8
napon belül               
                  a támogatási szerződés aláírására: 2019. február 28.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett  kötelezettségvállalást a 2019.
évi  önkormányzati  költségvetési  rendelet  az  5.b.  melléklet  Pénzeszköz  átadások  tartaléka
előirányzat terhére biztosítja, egyben utasítja a jegyzőt a 2019. évi költségvetés  módosításakor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő



kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

      - a költségvetés módosításáért:
             a jegyző
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                     a pénzügyi bizottság elnöke
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
 

     Határidő:    2019. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja

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

                           Tóth Kálmán s.k.                                      Izsák Máté s.k.
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
                                 elnöke sportbizottság elnöke


