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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre
megkötött támogatási szerződés módosítására

Előadó:                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Előkészítő:             Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott:                Gombos István a kuratórium elnöke
                                  Nagy Zoltánné a kuratórium titkára

Véleményező     bizottság:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                         2019. 03. 12.
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12.

   A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”
Alapítvány  kuratóriumának  elnöke  a  2018.  évre  megkötött  támogatási  szerződésben
rögzített felhasználási véghatáridő módosítását kezdeményezte.
A 2011.  évi  CLXXXI.  törvény  42.  §  4.  pontja  értelmében  alapítványi  támogatásról  a
képviselő-testületnek kell döntenie.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 16287-2/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-248
Osztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s. k.
Ügyintéző aláírása: Dr. Deák Mária s. k.

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 s. k.
Leadás dátuma: 2019. 03.07. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszkki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 07. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: -



Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre
megkötött támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  192/2018. (IV. 19.)  határozatával döntött
arról,  hogy  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány részére
20.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít. (lásd: 1. melléklet)

Fenti felhatalmazás alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. április
27-én,  a  7730-26/2018.  ügyiratszámon  támogatási  szerződést  kötött  az  alapítvánnyal,
melyben rögzítette, hogy a támogatási összeg felhasználási véghatárideje: 2018. március
31. (támogatások esetében: 2018. december 31., működési költség: 2019. március 31.)
(lásd: 2. melléklet)

A  ”Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  kuratóriumának  elnöke
kérelmet nyújtott be, melyben kezdeményezte az alapítvánnyal a 2018. évre megkötött
támogatási  szerződésben  rögzített  támogatás  felhasználása  véghatáridejének
módosítását az alábbiak szerint:
A támogatási  összeg felhasználásnak véghatárideje:  2019.  március 31.  legyen mind a
támogatások, mind pedig a működési költség esetében. (lásd: 3. melléklet)

A támogatási  szerződés  8.  pontja  rendelkezik  a  szerződés-módosításról.  A 8.  3.  pont
értelmében  nincs  helye  szerződés-módosításnak,  ha  a  módosítás  tartalma  szerint
jogszabályba ütközne.

A javasolt  szerződés-módosítás nem ütközik  az alábbi  jogszabályok egyikébe sem: az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  37/2015.(XII.18.)  önkormányzati  rendelete  az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet.

Az előterjesztést az előkészítés törvényességi szakaszában a költségvetési és pénzügyi
osztály vezetője véleményezte, és azzal kapcsolatban észrevételt nem tett.

A  javaslat  1.  mellékletében  került  elhelyezésre  az  alapítvánnyal  kötendő  támogatási
szerződés 1. módosításának tervezete.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. március 12-i ülésén 6 igen, 0 nem,
0 tartózkodás szavazattal (1 fő nem szavazott) támogatta az előterjesztés elfogadását.

Az Ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság 2019.  március 12-i  ülésén 6 igen,  0 nem, 0
tartózkodás szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2019. (III. 21. ) határozata
Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre

megkötött támogatási szerződés módosításáról
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  ”Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány
képviselőjével  a  határozat  mellékletét  képező,  2018.  évre  vonatkozó  támogatási
szerződés 1. módosítását aláírja. 

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

Határidő: 2019. március 28.

Dunaújváros, 2019. március 21.

Lőrinczi Konrád s. k. Tóth Kálmán s. k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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