
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. február 13.

Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Villejuif város
partnerkapcsolata támogatására

Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Szóládi Zoltán – a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója

Véleményező     bizottságok:  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 02.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 02. 
A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   
A Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola kérelmet nyújtott be a Villejuif-i csereprogrammal
kapcsolatban.  A kérelmezett  összeg – 500.000,-  forint  –  a 2020.  évi  költségvetési  rendelet  5.
melléklet 17. Önkormányzati jogalkotás 3. dologi kiadások előirányzati során rendelkezésre áll.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 3690-2/2020.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:  Molnár-Osztrocska Diána

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Villejuif város partnerkapcsolata

támogatására

Tisztelt Közgyűlés!
Villejuif 1960. óta testvérvárosunk, kapcsolatunk a mai napig élő és folyamatos. 
2012.  évben a dunaújvárosi táncosokat fogadta testvérvárosunk. A franciákkal együtt  léptek fel
Villejuifben,  ekkor  vette  kezdetét  egy  közös,  táncos  projekt.  A  gyerekek  akkoriban  francia
családoknál kaptak szállást,  a felnőttek költségeit  a franciák állták háromcsillagos hotelben,  és
színes program sorozattal kedveskedtek számukra.

A cserekapcsolat  második  állomása  2015.  februárjában  valósult  meg.  Villejuif  önkormányzati
tánciskolája három kísérőtanárral és 15 táncossal érkezett városunkba iskolánk meghívására és
léptek fel a Gárdonyi iskola kis gáláján. A francia gyerekeket magyar családoknál szállásolták el, a
három kísérő tanárt pedig a Kerpely Hotelben. A francia csoport étkeztetésére és a programok
lebonyolításához akkor  DMJV Önkormányzata 206/2014.  (III.18.)  határozatával  466.000,-  forint
támogatást nyújtott. 

2017.  évben  az  iskola  részt  vett  a  Villejuif  városi  napon.  A Gárdonyi  iskola  12,  a  Széchenyi
Gimnáziumból, valamint a Bánki Donát szakiskolából 1-1 diák, összesen 14 diák és 4 felnőtt kísérő
utazott 5 napra Villejuif-be. 
A költségek jelentős részét a szülők fedezték, és a  Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány
is támogatta a csoport kiutazását.  DMJV Önkormányzata 170.000,- forint  vissza nem térítendő
támogatással járult hozzá a költségekhez. 

Az idei évben Dunaújváros a fogadó partner. A villejeuf-i csoport kb. 15 fővel 2020. február 25-29-
ig  tartózkodna  városunkban.  A francia  küldöttséget  elkíséri  a  francia  város  vezetősége  is,  így
lehetőség nyílik a két város közötti kapcsolatok fejlesztésére, további partneri viszony kibővítésére.
(1. sz. melléklet)

Támogató döntés esetén – mivel az iskola nem önálló költségvetési  szerv,  ezért  –  a hatályos
jogszabályok  által  lebonyolító  szervet  kell  megjelölni  a  támogatás  kedvezményezettjeként.
Korábban  is  az  iskola  alapítványa,  a  Dunaújvárosi  Gárdonyis  Tanulókért  Alapítvány   (2400
Dunaújváros,  Római krt.  6.)  kapott  támogatást,  így fenti  program esetében is az Alapítvánnyal
kötnénk támogatási szerződést. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4) pontja alapján: 
„A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
(...)
4.  a  gazdasági  program,  a  hitelfelvétel,  a  kötvénykibocsátás,  a  kölcsönfelvétel  vagy  más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása”

Az  Alapítvány  kérelmének  pozitív  elbírálásról  szóló  döntés  alapján  Támogatási  szerződés
megkötésére kerülhet sor, mely tervezetét az előterjesztés mellé csatoltuk (2. sz. melléklet).

Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, ezért a bizottságok 
véleményeit az elnökök szóban ismertetik. 

Fentiek  alapján  kérjük  a  mellékelt  Támogatási  szerződés  véleményezését,  és  az  alábbi
határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra. 



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (II. 13.) határozata

a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Villejuif város partnerkapcsolata
támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  a Dunaújvárosi  Gárdonyis
Tanulókért Alapítvány   (2400 Dunaújváros, Római krt.  6.) részére a Villejuif várossal történő
partnerkapcsolati   rendezvények támogatására  a  2020. évben egyszeri 500.000  Ft, azaz
ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetési rendelete 5.  melléklet 17. „Dologi kiadások” soráról átcsoportosítással biztosít
fedezetet. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
Gárdonyis  Tanulókért Alapítvánnyal kötendő,  a  határozat  mellékletét  képező  támogatási
szerződést  írja alá,  a kötelezettségvállalást  a nyilvántartásba rögzítse,  és a határozatot az
Alapítvány elnöke részére küldje meg.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
- a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője

                                 
Határidő: 2020. február 24.

Dunaújváros, 2020. február 13.

Szántó Péter s.k.
oktatási, kulturális és társadalmi

kapcsolati bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke

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

bizottság elnöke






