
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. február 14.
Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán tett

polgármesteri felajánlás elfogadására

Előadó:        oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                     ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
                     gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                     pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                     Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző
Meghívott:   Kalácska András DLSZ elnök (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)
                     Feth Katalin Magyar Vöröskereszt területi vezető (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)

Véleményező bizottságok:

oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.02.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12.
pénzügyi bizottság 2019.02.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                2019.02.12.

   A napirendi  pont  rövid tartalma: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi
Labdarúgó  Szövetség  által  rendezett  XVII.  Carissa  Kupán  felajánlást  tett  a  Magyar  Vöröskereszt
dunaújvárosi területi  szervezetének részére 914.500,- Ft összegben, valamin 1 hetes balatonkenesei
üdülést a Kupa 1-3. helyezett csapatainak.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 3954/2019.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



Javaslat
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán tett polgármesteri

felajánlás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett
XVII. Carissa Kupán felajánlást tett a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezetének részére
914.500,- Ft összegben, valamin 1 hetes balatonkenesei üdülést a Kupa 1-3. helyezett csapatainak (1.
számú melléklet).

Az  előkészítő  osztály  árajánlatot  kért  a  DVG  Zrt.-től  a  balatonkenesei  üdülőre,  mely  árajánlat  a
határozati javaslat melléklete.

Az  előterjesztést  tárgyalja  az  oktatási  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

 I. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

.../2019.   (II.14.)     határozata   
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán a Magyar Vöröskereszt

dunaújvárosi területi szervezete részére tett polgármesteri felajánlás elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett
XVII.  Carissa  Kupa  jótékonysági  keretén  belül,  jelen  határozattal  bruttó  914.500,-  Ft,  azaz  bruttó
Kilencszáztizennégyezer-ötszáz  forint  adományt  nyújt  a  Magyar  Vöröskereszt  dunaújvárosi  területi
szervezete (székhely:  2400 Dunaújváros,  Városháza tér  1.,  adószám:,19095516-2-07 képviseli:  Feth
Katalin  területi  vezető)  részére,  melyből  a  szervezet  számítástechnikai  eszközöket  szándékozik
vásárolni,  a határozati javaslat mellékletét képező megrendelés alapján, ezért kéri,  hogy a számukra
nyújtott  támogatás összege közvetlenül a számlát  kiállító részére kerüljön átutalásra. Az adomány  a
2019.  évi  költségvetés  pályázati  tevékenység,  felkészítés önrész  (szabadon felhasználható keret  és
közbeszerzési fedezet) sora terhére nyújtható.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat közlésére, valamint
utasítja  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  vezetőjét,  hogy  intézkedjen  az  összeg  átutalásáról  a
számla beérkezését követő 8 napon belül.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

       a vagyonkezelési osztály vezetője
       a pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                   az utalásra: a számla beérkezésétől számított 8 nap

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a költségvetési
támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes honlapján.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:



                 a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztály
Határidő: - a határozat végrehajtására: a határozat hozatalt követő 30 nap

4.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet
soron következő 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 vezetője 
              -  a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

 II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

.../2019.   (II.14.)     határozata   
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán az 1-3. helyezett csapat

részére tett polgármesteri felajánlás elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
által rendezett XVII. Carissa Kupa 1-3. helyezett csapata (36 fő) 2019. június 18. - július 15. közötti
időszakban 1 hetet az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által
üzemeltetett  balatonkenesei  üdülőt  térítésmentesen  használja.  A jelen  határozat  mellékletét  képező
árajánlat alapján a szállás költsége bruttó 567.000,- Ft, melyet az önkormányzat a DVG Zrt. részére
megfizet  az  üdülők  üzemeltetéséről  szóló  beszámoló  elfogadásakor  a  bevételekkel  nem  fedezett
üzemeltetési díjként.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. pontban meghatározott
felajánlás támogatásnak minősül,  és ezen tényt  a támogatás összegszerűségével  egyetemben DMJV
Önkormányzata zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által
meghatározott tartalmával egyetemben.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

       a vagyonkezelési osztály vezetője
       a pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet
soron következő 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 vezetője 
              -  a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. február 14.

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

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


