Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. november 21.
Javaslat a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.11.19.
2019.11.19.
2019.11.19.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy DMJV Közgyűlése 620/2018.(XI.15.)
határozata alapján az egyesülettel 2018.11.19-én kötött támogatási szerződés felhasználási
határidejének módosítását kérje, mivel a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzeme 2019. októberében
indult, így az iváncsai uszodát tovább kellett igénybe venniük az úszóknak.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 49662/2019.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaferr Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel (1. számú melléklet) fordult Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy DMJV Közgyűlése 620/2018.(XI.15.) határozata (2.
számú melléklet) alapján az egyesülettel 2018.11.19-én kötött támogatási szerződés (3. számú
melléklet) felhasználási határidejének módosítását kérje, mivel a Fabó Éva Sportuszoda
próbaüzeme 2019. októberében indult, így az iváncsai uszodát tovább kellett igénybe venniük az
úszóknak.
A vagyonkezelési osztály elkészítette a szerződés 1. számú módosítását, melyről kéri az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság véleményét (a határozati javaslat melléklete).
Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ifjúsági, sport
és turisztikai bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (XI.21.) határozata
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. december 19-én a Dunaferr
Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási szerződés 5.2.), valamint
6.3.) pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának
 kezdő időpontja: 2018. október 01.
 véghatárideje: 2019. október 31.”
„6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót és
vagy részbeszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készíteni. A szakmai beszámolóban
tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a támogatott feladat cél szerinti megvalósulásáról, a jelen
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről. A beszámolóra vonatkozó rendelkezéseket a
szerződés vonatkozásában értelemszerűen a részbeszámolóra is kiterjesztően kell értelmezni. A
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás Kedvezményezett általi benyújtásának végső
határideje: 2020. január 31.”
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás
aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. december 02.
Dunaújváros, 2019. november 21.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnöke
Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

