
FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23. 

Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálására 

 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos osztályvezető 
Dr. László Borbála nemzetiségi és jogi ügyintéző

Meghívott: Kaszó Róbert elnök DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.01. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.01. 16. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság          2020. 01. 21.

A napirendi  pont  rövid tartalma: DMJV Ukrán Nemzetiségi  Önkormányzata  támogatás
iránti  kérelmet  terjesztett  elő,  100.000,-  Ft  összegre.  A  támogatást  nemzetiségi
rendezvényekre és működési költségekre kéri a Nemzetiségi Önkormányzat. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám:53135/2019.
Ügyintéző neve: Dr. László Borbála Ügyintéző telefonszáma: 25/544-202
Ügyintéző aláírása: Dr. László Borbála sk. Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos sk.

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: Salamonné Pintér Mónika ov. sk.  
Leadás dátuma: 2020. 01.08. Ellenőrzés dátuma: 2020. 01. 08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:               Dr. Horváth Petra h. Dr. Molnár Attila  sk.
Leadás dátuma: 2020. 01.07. Ellenőrzés dátuma: 2020. 01.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme

elbírálására 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke, Kaszó
Róbert úr Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteréhez, Pintér
Tamás polgármester úrhoz 100.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtott be.
(1. számú melléklet)  A Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi rendezvényekre és
működési költségként használná fel a támogatást.

Az  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzat  2019.  október  24-én  alakult  meg,  ezért
jelenleg még sem költségvetéssel, sem pedig tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.
Működését azonban megkezdte. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Szerb,  Horvát,  Lengyel,
Ruszin,  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  között  fennálló  együttműködési
megállapodás 72. pontja az alábbiakat tartalmazza: „72.  Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzatokkal évente közös nemzetiségi
napot (napokat) szervez. A nemzetiségi rendezvények költségeire az önkormányzat
legfeljebb  évi  500.000,-  Ft  (100  E  Ft  /  nemzetiségi  önkormányzat)  költségvetési
támogatást biztosít. A költségvetési támogatás konkrét felhasználása a közbiztonsági
és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  egyetértésével,  polgármesteri  határozattal
történik.” ( 2. számú melléklet) 
A megállapodásban az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat még nem szerződő fél, így
a jelzett megállapodás alapján még nem részesülhetett támogatásban. 

DMJV Önkormányzata költségvetési rendelete elfogadásáig az Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzat  forrás  nélkül  működik  abban  az  esetben,  ha  nem  részesül
támogatásban. 
A  már  hivatkozott  megállapodás  alapján  a  városban  működő  más  nemzetiségi
önkormányzatok 100.000,- Ft összegű támogatást kaptak, ezért ez egyenlő elbírálás
is  a  mellé  szól,  hogy  az  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzat  is  részesülhessen
támogatásban. 
Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat helyiség iránti igényt is előterjesztett,  amely
kérelem teljesítése esetén egy üres irodahelyiséget fog kapni, amelyben nincsenek
felszerelési,  berendezési  tárgyak.  Az  iroda  rendeltetésszerű  használatához  is
szükség van arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat forrással bírjon. 

Jelen előterjesztés a 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra irányul.  

Releváns jogszabályok

DMJV  Közgyűlése  15/2015.(V.22.)  önkormányzati  rendelete az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről az önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba adását  a 15.§
(1) bekezdésében az alábbiak szerint szabályozza:

15.  §  (1)  Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-, bérbe
(haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adása (ajándékozása), a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint.



A pénzeszköz üzleti vagyon a hivatkozott rendelet következő szakasza szerint: 

„3. § (1) Az üzleti vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a 2.§-ban meghatározott
törzsvagyon  körébe.  Így  az  üzleti  vagyon  -  forgalomképes  ingatlanokból,  forgalomképes
egyéb vagyonból, forgalomképes vagyoni jogokból és ingó vagyonból áll.

(2) Üzleti egyéb vagyon:
a) pénzeszközök, követelések,
b) értékpapírok, részvények, kötvények, váltók, és
c) tárgyi eszközök.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §)  szerint 
„(1) Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.”

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)
bekezdése  határozza  meg  a  helyben  biztosítható  közfeladatok  körében  ellátandó  helyi
önkormányzati feladatok körét. Többek között ide tartoznak a nemzetiségi ügyek.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a következőket tartalmazza: 
„80. § (1) *  A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi

önkormányzat  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  önkormányzati  hivatali  feladatát
ellátja,  biztosítja  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  részére  az  önkormányzati
működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik
a  működéssel  kapcsolatos  gazdálkodási  és  adminisztratív  végrehajtási  feladatok
ellátásáról.  Az önkormányzati  működés feltételei  és az ezzel  kapcsolatos végrehajtási
feladatok:

a) a helyi  nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény
szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges
tárgyi,  technikai  eszközökkel  felszerelt  helyiség  ingyenes  használata,  a  helyiséghez,
továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek
viselése;..”

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság. 

A bizottságok véleménye: az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 18/2020.(I.16.)
határozatával  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  minősítette  az  előterjesztést,  a
Pénzügyi,  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a 8/2020.(I.16.)  határozatával
az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek. Az
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság véleményét az elnök szóban
terjeszti elő a Közgyűlésen.  

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2020. (I.23.)  határozata 
a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme

elbírálásáról 



1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése 100.000,-  Ft  összegű vissza nem
térítendő támogatást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzata (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) számára a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Polgármestert  a  jelen
határozat mellékletét képező pénzeszköz átadási szerződés megkötésére.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatban vállalt kötelezettséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                         a Jogi és Közgyűlési Osztály vezetője

  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 31.
- a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
15 napon belül
- a kötelezettségvállalás teljesítésére a szerződésben foglaltak szerint 
- a kötelezettségvállalás figyelembe vételére a költségvetési rendelet  
tervezésének időpontja 

Dunaújváros, 2020. január 23. 

                      Tóth Kálmán sk.     Tóth Kálmán s.k.
              a Pénzügyi, Gazdasági és                az Ügyrendi, Igazgatási és 
              Városüzemeltetési Bizottság elnöke               Jogi Bizottság elnöke

                                                   Szántó Péter sk. 
                                         az Oktatási, Kulturális és Társadalmi
                                              Kapcsolati Bizottság elnöke 



   A ….../2020. ( I.23.) KH melléklete 

MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
képviseli: Pintér Tamás polgármester
Adószám: 15727000-2-07
Törzsszám:727002
Statisztikai azonosítószám:15727000-8411-321-07
mint támogatást nyújtó szervezet, 
(a továbbiakban: Támogató), 

másrészről:
Szervezet  neve:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Ukrán  Nemzetiségi
Önkormányzata
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Törzskönyvi azonosító szám: 841755
Adószám: 15841755-1-07
Képviseli: Kaszó Róbert elnök
mint támogatott szervezet 
(a továbbiakban: Támogatott) – együtt Szerződő felek  –  között alulírott helyen és
időben a következő feltételekkel:

1.) Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése támogató a ………./2020. (I. 23. ) határozatával
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése
terhére 100.000 Ft, azaz Egyszáz - ezer forint összegű vissza nem térítendő
támogatást biztosított a Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzata támogatott részére.

2.) Szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  az  1.)  pontban  meghatározott
támogatás  összegét  a  Támogató  2020.  február  15.  napjáig  a  Támogatott
részére  az  OTP  Banknál  vezetett  11736037-15841755-00000000.
számlájára egy összegben átutalja.

3.) Támogató  kinyilvánítja,  Támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  a  szerződés  1.
pontjában szereplő támogatási összeget Támogatott kizárólag a 2020. február
15. és 2020. március 31. napja között, működési költségekre, tárgyi eszközök
beszerzésére és nemzetiségi rendezvény céljára használhatja fel, beleértve a
tényleges  kiadásokhoz  kapcsolódó  esetleges  adófizetési  kötelezettség
teljesítését is. 



4.)Támogatott  vállalja,  hogy  az  önkormányzati  támogatást  a  többi  forrásától
megkülönböztethetően,  a  Támogató  számára  nyomon  követhetően  a
meghatározott célra használja fel és számolja el.

5.) Támogatott, a támogatás összegének cél szerinti felhasználásáról legkésőbb
2021. március 31. napjáig számol el oly módon, hogy a számvitelről szóló
2000. évi  C. tv.  165. § (2) bekezdésében meghatározott  követelményeket
kielégítő  bizonylatok  fénymásolatát  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala Költségvetési és Pénzügyi Osztályának megküldi. 

6.)  Jelen  szerződésre  és  az  itt  nem  szabályozott  kérdésekre  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  illetve  a  Ptk.  és  más  jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

7.)  Felek  jelen  szerződésből  eredő  jogvitáikra  kikötik  a  Dunaújvárosi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

8.)  Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírták. 

  Dunaújváros, 2020. ………………….    Dunaújváros, 2020……………….………...

Pintér Tamás 
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzata
polgármester

Kaszó Róbert  
DMJV  Ukrán  Nemzetiségi

Önkormányzata
elnöke

 Pénzügyi ellenjegyző: ...............................................

Jogi ellenjegyző:   ………………………………



      

         

                   










