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A napirendi  pont rövid tartalma:  A Pro Minoritate  Alapítvány kuratóriumának  elnöke,
Tárnok Mária támogatási kérelemmel fordult Dunaújváros MJV polgármesteréhez, hogy a
XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor  megrendezéséhez
Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan támogatásával járuljon hozzá. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:       -2/2019
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Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő
XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) elnöke, Tárnok Mária azzal
a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy az idén július 23-28.
között  megrendezésre  kerülő  XXX.  Bálványosi  Nyári  Szabadegyetem  és  Diáktábor
lebonyolításához  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  500.000  forinttal  járuljon  hozzá  (az
előterjesztés melléklete). 

Az Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja az európai és hazai etnikai és
nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. Az
Alapítvány tevékenységi köre széles: nyári szabadegyetemeket, szakmai napokat, konferenciákat,
fesztiválokat, külpolitikai klubot szervez, folyóiratot, könyvsorozatot ad ki. 

A  nyári  szabadegyetemen  az  előző  évekhez  hasonlóan,  a  délelőtti  előadásokon  rendszerint
aktuális,  mindkét  országot  érintő  témákat  vitatnak  meg  a  meghívott  előadók,  akik  között
anyaországbeli,  romániai  magyar,  valamint  román  nemzetiségű,  számos  ismert  és  elismert
politikus, és szakember szerepel. Délutánonként az egyetemi hallgatók és társadalomtudományi
szakemberek igényei  szerint  összeállított  programokon neves szakemberek,  egyetemi  tanárok,
fiatal  kutatók  kapnak  meghívást,  hogy  különböző  érdeklődéskeltő  kérdésekben  vezessenek
vitákat, kötetlen beszélgetéseket, tartsanak előadásokat. 

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  az  elmúlt  évek  folyamán  alkalmanként  400.000  forinttal
támogatta a bálványosi rendezvény lebonyolítását. Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésében
az  5.a  melléklet  9.11  során  szerepel  a  „Pro  Minoritate  Alapítvány  –  Bálványos”  támogatása.
Tekintettel  arra,  hogy  az  Alapítvány  ennél  magasabb  összeget  jelölt  meg  kérelmében  az
előterjesztéshez egy 'A' és egy 'B' határozati javaslatot csatoltunk. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4) pontja alapján: 
„A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (...)
4.  a  gazdasági  program,  a  hitelfelvétel,  a  kötvénykibocsátás,  a  kölcsönfelvétel  vagy  más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása”.

A kérelem támogatása esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
államháztartáson kívüli  forrás átvételéről  és átadásáról szóló  37/2015.  (XII.  18.) önkormányzati
rendelet 3. mellékleteként elfogadott minta alapján készített támogatási szerződés megkötésére
kerülhet sor.

A Bizottságok véleménye:
Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési  postázást követően tárgyalták, ezért  a bizottságok
döntéseit az elnökök a Közgyűlés ülésén szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés! 
Fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatokat  terjesztjük  a  Tisztelt  Közgyűlés  elé
elfogadásra. 



'A'

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2019. (IV. 18.) határozata

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 
„XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  –  Tárnok  Mária  kuratóriumi
elnök kérésére – a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez a 2019.
évben egyszeri 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részre.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.  15.)  önkormányzati
rendelete 5.a mellékletének 9.11  „Pro Minoritate Alapítvány – Bálványos” nevű  előirányzat
soráról biztosít fedezetet. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,  hogy
jelen  határozat  alapján  a  Kisebbségekért –  Pro Minoritate Alapítvánnyal kötendő
kötelezettségvállalást írja alá, és a nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

Felelős: az aláírásért és rögzítésért: 
- a polgármester
a kötelezettségvállalás előkészítésében való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztályvezető

                                 
Határidő: 2019. május 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,  hogy
jelen határozatnak a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére történő megküldésről
gondoskodjon. 

Felelős: a határozat megküldéséért: 
- a polgármester
a határozat megküldésében való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztályvezető

                                 
Határidő: 2019. április 30.

 
'B'

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2019. (IV. 18.) határozata

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 
„XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  –  Tárnok  Mária  kuratóriumi
elnök kérésére – a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez a 2019.
évben egyszeri 500.000  Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő  támogatást nyújt a
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részre.



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.  15.)  önkormányzati
rendelete 5.a mellékletének 9.11  „Pro Minoritate Alapítvány – Bálványos” nevű  előirányzat
soráról 400.000 Ft azaz négyszázezer forint, átcsoportosítás útján pedig az 5.a melléklet 9.16.
Oktatási feladatok támogatási tartaléka nevű előirányzati soráról 100.000 Ft azaz egyszázezer
forint fedezetet biztosít. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,  hogy
jelen  határozat  alapján  a  Kisebbségekért –  Pro Minoritate Alapítvánnyal kötendő
kötelezettségvállalást írja alá, és a nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

Felelős: az aláírásért és rögzítésért: 
a polgármester
a kötelezettségvállalás előkészítésében való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető

                                 
Határidő: 2019. május 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  2.
pontban  foglaltakat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetésének következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,  hogy
jelen határozatnak a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére történő megküldésről
gondoskodjon. 

Felelős: a határozat megküldéséért: 
a polgármester
a határozat megküldésében való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető

                                 
Határidő: 2019. április 30.

Dunaújváros, 2019. április 18.

  Hingyi László s. k.                   Izsák Máté s. k.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

       elnök         elnök

  Pintér Attila s. k.           Tóth Kálmán s. k.
Pénzügyi Bizottság       Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
        elnök          elnök


