
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. március 26.

Javaslat  a  Dunaújváros  Római  Katolikus  Plébánia  részére  2019.  évben  ólomüveg  ablak
beépítésére  nyújtott  támogatás  elszámolási  határideje,  és  a  támogatási  szerződés
módosítására

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Baltási Nándor plébános
A napirendi  pont  rövid  tartalma: Templomi  ólomüveg  ablak  beépítésére  a  Római  Katolikus
Plébánia részére nyújtott 10 M Ft önkormányzati támogatás felhasználási határideje 2020. február
28-a, az elszámolási határidő március 31-e. Az ablak elkészült, a beépítése szervezés alatt, ezért
kérte az egyház az elszámolási határidő meghosszabbítását.
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2020. március 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. március 10.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 16245-2/2020
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2020.03.04.  Ellenőrzés dátuma: 2020.03.04.  
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia részére 2019. évben ólomüveg ablak beépítésére
nyújtott támogatás elszámolási határideje, és a támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

2019. évben Baltási Nándor, plébános úr 10.000.000,- Ft önkormányzati támogatást kért templomi
ólomüveg ablak beépítése érdekében. 3 ablakot szeretnének készíttetni Bráda Tibor Munkácsy-
díjas festőművésszel.  Egy ablak árát a hívek már összeadták. A kért  összeg a második ablak
beépítését finanszírozza.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 315/2019.  (V.30.)  határozatával  döntött  a  kért
támogatás odaítélésről, az összeget az általános tartalék terhére biztosította.

A  2019.  június  26-án  megkötött  támogatási  szerződés  5.2.  pontja  értelmében  a támogatás
felhasználásának véghatárideje: 2020. február 28.
A támogatási szerződés 6.4.1. pontja szerint az elszámolás alapját képező kiadási dokumentumok
keletkezési ideje az 5.2. pontban meghatározott kezdő és befejezési időpontok közé kell,  hogy
essen. 

A  támogatási  szerződés  6.4.  pontja  szerinti  szakmai  beszámoló  és  a  pénzügyi  elszámolás
Kedvezményezett általi benyújtásának határideje 2020. március 31.

Mellékelt  levelében  plébános  úr  kérte  a  felhasználási  és  az  elszámolási  határidő
meghosszabbítását, a művész elkészítette az üvegablakot, de a beépítésre technikai nehézségek
miatt még nem került sor.
A felhasználási határidőt június 30-ára, az elszámolási határidőt július 31-ére kérik módosítani.

A kérelem az 1. számú melléklet, az eredeti támogatási szerződés a 2. melléklet.

 A támogatási szerződést módosító szerződéstervezet a határozati javaslat melléklete.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság a március 10-ei ülésén
tárgyalta és 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  a  március  10-ei  ülésén  6  igen,  egyhangú  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést. 

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

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2020. (III. 26.) határozata

a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia részére 2019. évben ólomüveg ablak beépítésére
nyújtott támogatás elszámolási határideje, és a támogatási szerződés módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 315/2019.
(V.30.) határozata alapján Dunaújváros Római Katolikus Plébániával 2019. június 26-án megkötött 
támogatási szerződés

a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának 

                             kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja



                        véghatárideje: 2020. június 30.”

     b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2020. július 31-ére módosuljon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés 
alapján a határozat melléklete szerinti támogatási szerződés 1. számú módosítását írja alá.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:   2020. április 7.

Dunaújváros, 2020. március 26.

Szántó Péter sk.
az oktatási, kulturális és 

társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

bizottság elnöke



               Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2020. (III.26.) határozatának melléklete

Támogatási   szerződés 1. számú módosítása  

amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
képviseli: Pintér Tamás polgármester
mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)
Adószám: 15727000-2-07
Törzsszám:727002
Statisztikai azonosítószám:15727000-8411-321-07
másrészről
Dunaújváros Római Katolikus Plébánia
székhely: 2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér 1.
Képviseli: Baltási Nándor plébános
Nyilvántartási száma: 00001/2012-022                                
Nyilvántartásba vevő szerv neve: EMMI és a Magyar Katolikus Egyház
Adószám: 19821209-2-07, 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2019. június 26-án támogatási szerződés jött létre, amely
alapján  Támogató  10.000.000,-  forint  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesítette
Támogatottat.

2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2020. (III.19.) határozata alapján
az 1. pontban hivatkozott szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) 5.2. pontját közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„5.2. A támogatás felhasználásának 
                             kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja
                         véghatárideje: 2020. június 30.”

3. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2020. (III.19.) határozata alapján
a Támogatási szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidőt  közös megegyezéssel  2020.
július 31-éra módosítják.

4. Szerződő felek a  Támogatási  szerződés fenti módosításokkal  nem érintett pontjait változatlan
formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Felek  jelen  szerződésmódosítást  elolvasták,  és  mint  akaratukkal  mindenben  egyezőt,
jóváhagyólag aláírják.

Dunaújváros, 2020. március Dunaújváros, 2020. március                     

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:

Pintér Tamás
polgármester

Támogató

Dunaújváros 
Római Katolikus Plébánia

Baltási Nándor 
plébános

Kedvezményezett

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:
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