
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. május 30.

Javaslat  a  római  katolikus  egyház  támogatására,  templomi  ólomüveg  ablak  beépítése
érdekében
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Meghívott: Baltási Nándor, plébános
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.05.
pénzügyi bizottság 2019.05
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05.
A napirendi pont rövid tartalma: A római katolikus templomban 3 ólomüveg ablak beépítését
tervezik, egynek az ára 10 M Ft. Egy ablak árát a hívek összeadták, most egy következő ablakhoz
az önkormányzat támogatását kérik. A támogatásra fedezetet az Általános tartalék nyújthat.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 19150-3/2019

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: Salamonné Pintér Mónika sk.

Leadás dátuma: 2019.05.10. Ellenőrzés dátuma: 2019.05.10.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:           Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2019. május 10. Ellenőrzés dátuma: 2019. május 10.

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 római katolikus egyház támogatására, templomi ólomüveg ablak beépítése érdekében

Tisztelt Közgyűlés!

Baltási  Nándor,  plébános  a  mellékelt  levélben  10.000.000,-  Ft  önkormányzati  támogatást  kér
templomi ólomüveg ablak beépítése érdekében. 3 ablakot szeretnének készíttetni,  Bráda Tibor
Munkácsy-díjas festőművésszel. Egy ablak árát a hívek már összeadták. A kért összeg a második
ablak beépítését finanszírozhatja.

Tisztelt Közgyűlés!
 
Pozitív döntés esetén a támogatásra az Általános tartalék nyújthat fedezetet. A szerződéskötéshez
szükséges nyilatkozatok a párhuzamosan zajló,  a dunaújvárosi egyházközségek 2019. évi nyári
gyerektáborainak  támogatására  irányuló  pályázatra  benyújtott  igénylésben  már  rendelkezésre
állnak.

A támogatási szerződés a határozat melléklete lesz.

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

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (V.30.) határozata

a római katolikus egyház támogatásáról, templomi ólomüveg ablak beépítése érdekében

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi  Római  Katolikus Plébánia
kérelme  alapján  bruttó  10.000.000  Ft-ot  biztosít  templomi  ólomüveg  ablak  beépítésre
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról szóló rendelete  Általános tartaléka terhére.  A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

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

                      a humán szolgáltatási osztály vezetője     
          Határidő  :  2019. június 14.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

elhatározottakat  a  2019.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során  vegye

figyelembe. 

        Felelős:        - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
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       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

         Határidő:       a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. május 30.

                 Izsák Máté s.k.                                                            Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális         a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
          elnöke

 Pintér Attila sk.        Tóth Kálmán sk.
   a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

elnöke
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