
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat a 2020. évi tokiói Olimpiára kvalifikációt szerzett Kovács Zsófia jutalmazására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.12.20. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2019.12.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.12.20.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  28/2017.  (IX.22.)
önkormányzati rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról
1.  §  (1)  bekezdése  alapján  jutalomban  részesíti  azt  a  dunaújvárosi  igazolt  sportolót,  aki  a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon, a magyar nemzet
válogatott tagjaként egyéni versenyszámban olimpiai részvételre (indulásra) jogosító kvótát szerez.
A Dunaferr  SE tájékoztatása  szerint  Kovács  Zsófia  2019.  október  05-én kvótát  szerzett  torna
sportágban, így jutalomban részesülhet. A jutalom mértéke: bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó. A
jutalmazás időtartama: 2019.10.01.-2020.09.30.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 50473/2019.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
Ügyintéző aláírása: 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: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Javaslat a 2020. évi tokiói Olimpiára kvalifikációt szerzett Kovács Zsófia jutalmazására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlésének 28/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete az olimpiai részvételi
jogot  szerzett  dunaújvárosi  sportolók  jutalmazásáról  1.  §  (1)  bekezdése  alapján  jutalomban
részesíti azt a dunaújvárosi igazolt sportolót, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett
nyári vagy téli olimpiai játékokon, a magyar nemzet válogatott tagjaként egyéni versenyszámban
olimpiai részvételre (indulásra) jogosító kvótát szerez (1. számú melléklet). 
A Dunaferr  SE tájékoztatása  szerint  Kovács  Zsófia  2019.  október  05-én kvótát  szerzett  torna
sportágban, így jutalmazásban részesül (2. számú melléklet).

A  jutalmazás  nyújtásának  feltétele  egyéni  sportág  esetén,  hogy  a  versenyző  a  kvóta
megszerzésének napján dunaújvárosi bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezzen és dunaújvárosi
székhelyű  sportegyesület  igazolt  sportolója  legyen,  valamint  szükséges  az  állami  adóhatóság,
valamint  az önkormányzat  adóhatósága által  kiállított  köztartozás-mentességet  igazoló okiratok
benyújtása.

A jutalmazás mértéke: bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó. A jutalmazás időtartama: 2019.10.01.-
2020.09.30.

A  jutalmazás  összege  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetésében betervezésre kerül.

Az  előterjesztést  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,  az  ifjúsági,  sport  és
turisztikai bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalja.

A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Közgyűlés elé.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (XII.23.) határozata

 a 2020. évi tokiói Olimpiára kvalifikációt szerzett Kovács Zsófia jutalmazásáról

1.)  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése  28/2017.  (IX.22.) önkormányzati  rendelete az
olimpiai  részvételi  jogot  szerzett  dunaújvárosi  sportolók  jutalmazásáról  értelmében  jelen
határozattal  2019. október 01. - 2020. szeptember 30. között bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó
jutalomban részesíti Kovács Zsófia sportolót, aki egyéni sportágban kvalifikációt szerzett a 2020.
évi tokiói Olimpián való részvételre.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt
kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési
rendelet  tervezésekor  vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
              -  a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 
              -  a költségvetés tervezésében való közreműködésért:



              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2019. december 23.

                                                                 Tóth Kálmán s.k.       
         a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

elnöke                                                          

               Motyovszki Mátyás s.k.           Tóth Kálmán s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
                            elnöke                                                                         elnöke




