
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. május 30.

Javaslat  az  oktatási  és  ifjúsági  tevékenységű  civil  szervezetek  2019.  évi
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására

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

Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. május 28.
pénzügyi bizottság 2019. május 28.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. május 28.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. május 28.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 227/2019. (III. 20.) PM
határozata  alapján  a  nevelés,  az  oktatás,  a  képességfejlesztés,  az  ismeretterjesztés  és  a  szabadidős
tevékenységek támogatása érdekében pályázatot írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes
bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés dönt. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 15576-11/2019.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.  Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: - -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika h. Nagy Lászlóné s.k.

Leadás dátuma: 2019. május 22. Ellenőrzés dátuma: 2019. május 22.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k. 

Leadás dátuma: 2019. május 23. Ellenőrzés dátuma: 2019. május 23.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

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

Egyéb     megjegyzések: 



J A V A S L A T
 

az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó
alapítványi pályázatok elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere a 227/2019.  (II.  20.)  PM határozata alapján a
nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a szabadidős tevékenységek
támogatása érdekében pályázatot írt ki. 
A pályázatok benyújtási határideje 2019. május 6. napja volt. A pályázati kiírásra 5 db pályázat
érkezett be. Határidőn túl benyújtott pályázat nem volt.
A benyújtott pályázatokhoz pályázók a szükséges mellékleteket csatolták. 
A  pályázók  közül  4  pályázó  már  elszámolt  a  lejárt  határidejű  civil  szervezetek  2018.  évi
támogatásával. Egy pályázó elszámolását határidőben benyújtotta, annak ellenőrzése folyamatban
van.

A pályázatok  elbírálásáról  az  illetékes  bizottságok  véleményének  kikérését  követően  a
polgármester, alapítványok esetében – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. §-a alapján – a közgyűlés dönt. A döntést a pályázat benyújtására szabott
határidőt követő rendes üléseken kell meghozni. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  civil  szervezetekkel  való
kapcsolattartásról,  együttműködésről,  valamint  támogatásuk  feltételeiről  szóló  16/2015.  (V.22.)
önkormányzati  rendelet  9.  §-a  szerint  egy  civil  szervezet  évente  egy  pályázatot  nyújthat  be
működési támogatásként, egy pályázatot pedig feladatkörének támogatására. 
A pályázati kiírás tervezetét – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdése alapján – megküldtük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére. A megküldött
vélemény szerint tárgybéli intézkedés nem minősül állami támogatásnak, mivel a támogatásban
részesített tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

A pályáztatható összeg 3.00.000 Ft volt, amely összeg fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati
rendeletének 5a. melléklete – a 2019. évi költségvetésben bizottságokra átruházott hatáskörökben
felosztható előirányzatok között – 9.15.  sorszámú „oktatási és ifjúsági feladatok felosztható
kerete” előirányzat biztosítja. 

A beérkezett 5 db pályázat közül 4 db-ot alapítvány nyújtott be.
A beérkezett pályázatok összes pénzügyi igénye: 2.907.600,- Ft.
Az 4 db alapítvány pénzügyi igénye: 2.632.600,- Ft

A benyújtott pályázatok közül 1 pályázatot egyesület nyújtott be, ebben az esetekben a bizottságok
véleményének  kikérését  követően  a  polgármester  dönt.  A bizottságok  véleményezését
követően  a  döntéseket  alapítványok  esetében  az  egyedi  közgyűlési határozatok
tartalmazzák. 



Az alapítványi pályázatokat a következő táblázatban foglaltuk össze.

Pályázó szervezet neve Támogatás célja Igényelt támogatási összeg

„Szilágyi” Alapítvány

A. Színházlátogatás
B. Közösségi tér modernizálása
C. Nyári horvát nyelvi tábor Pag

szigetén (2020 júliusa)

A. 97.500,-
B. 152.000,-
C. 450.000,-

Göllner Mária Waldorf
Pedagógiai Alapítvány

Működési költségek 744.000,- 

Muzsikáló Fiatalok
Alapítvány

5 db Hangtechnikai szállító
rackszekrény

600.000,-

Kőrösi Diákalapítvány
Öltözői padok cseréje,

hangszóró vásárlás
589.100,-

Összesen: 2.632.600,-

Az előterjesztés mellékletében csatoltuk a pályázatokat.

Az  előterjesztést  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a
gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.
május  28-i  rendkívüli  üléseiken  tárgyalják.  Mivel  a  bizottsági  ülésekre  a  közgyűlési  postázást
követően  kerül  sor,  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a  Közgyűlésen  szóban
ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó
pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2019. (II. 20.) PM határozattal kiírt oktatási
és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázatra benyújtott
alapítványi kérelmek közül támogatja az alábbiakat:

Pályázó neve Pályázat témája Támogatás (Ft)

A  pályázati  támogatások  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 9.15.
sorszámú „oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete” előirányzata biztosítja.



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi pályázatokra:

   Pályázó neve Pályázat témája

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban
hozott  döntésről  értesítse a pályázókat,  kösse meg a nyertes pályázókkal  a 37/2015.  (XII.18.)
önkormányzati  rendelet  3.  mellékleteként  elfogadott  minta  alapján  készített  támogatási
szerződéseket, és gondoskodjon a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről.

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

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

a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok  
benyújtását követő 8 munkanapon belül

Dunaújváros, 2019. május 30.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
          

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


