
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.szeptember 17.

Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:     Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság                                  2020.09.15.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság      2020.09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.09.15.
A napirendi pont rövid tartalma:  A 2020. évi költségvetési  rendelet 5.a. melléklet 9.19.cím a
„Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  támogatása”  előirányzaton  2.000.000  Ft  szerepel.  Ebben  az
évben  szerződéskötés,  utalás  nem  történt.  Az  alapítvány  mellékelt  levelében  1.000.000,-  Ft
támogatást kér, hiszen próbáik, fellépéseik jelentős része a járványhelyzet miatt elmaradt.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 6512- 7/2020

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:  Molnár-Osztrocska 
Diána 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra 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
Benkovics Kornélia

Leadás dátuma: 2020. szeptember Ellenőrzés dátuma: 2020. szeptember

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:                 Dr. Petánszki Lajos 

Leadás dátuma: 2020. szeptember Ellenőrzés dátuma: 2020. szeptember

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -
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JAVASLAT 

a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Vasas Táncegyüttes generációk óta fontos szereplője a város kulturális  életének,  különböző
korcsoportokban  150-200  taggal  dolgozik,  csoportjai  rendszeresen  fellépnek  városi
nagyrendezvényeken, vállalati rendezvényeken is. Az együttes fenntartója az MMK Nonprofit Kft.,
a működését segíti a Vasas Táncegyüttes Alapítvány.

Korábban az alapítvány évi 4 M Ft önkormányzati támogatást kapott, amit a Vasas Táncegyüttes
táboraira, fellépéseire, fesztivál részvételeire fordított. A 2019. évi önkormányzati támogatással az
alapítvány elszámolt, amit DMJV Polgármestere a 227/2020. (III.18.) határozatával fogadott el. 

A márciusi  közgyűlés elé  2.000.000,-  Ft  támogatás odaítéléséről  szóló előterjesztés készült,  a
bizottságok támogatták is, de a járványügyi veszélyhelyzet miatt a közgyűlés már nem tárgyalta a
napirendet.

Az alapítvány most 1.000.000,- Ft támogatást kér,  2 fesztiválrészvételre, koreográfiavásárlásra,
valamint jelmezek kellékek vásárlására. A továbbra is bizonytalan járványügyi helyzet és az év
utolsó  negyedében  történő  utalás  miatt  a  felhasználás  végső  időpontját  a  korábban szokásos
december 31-e helyett javasoljuk a jövő év február 28-áig meghosszabbítani.

Az  alapítványi  kérelmek  támogatásáról  a  közgyűlés  dönthet,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-a értelmében ugyanis:

42. § 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; 

A  támogatási  szerződés  tervezete  a  határozati  javaslat  melléklete.  A  szokásos  támogatási
szerződést a járványügyi helyzet okozta bizonytalanság miatt módosul, a módosítást a határozati
javaslat 2. pontjába is bekerült, eszerint:

A támogatás havi  részletekben,  az Alapítvány által  a támogatási szerződés 6. pontjában előírt
formában  benyújtott  bizonylatok  alapján,  utólag  kerül  kifizetésre.  (A  számlákat  a  Humán
Szolgáltatási  Osztály  gyűjti,  alkalmanként  teljesítésigazolást  állít  ki.)  Az utolsó  utalás  időpontja
2020. december 18. Támogatott a szakmai beszámolót és a pénzügyi összesítést 2021. február
28-áig köteles megküldeni az Önkormányzat részére.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság, a pénzügyi, gazdasági
és  városüzemeltetési  bizottság  és  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  közgyűlési
előterjesztések postázása után tárgyalta, így a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés
ülésén, szóban kerülhet sor.

 A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (IX.17.) határozata 

 a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatásáról
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a 2020. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról  szóló 5/2020.(II.14.)  rendelete 5.a.  mellékletében „Kulturális,  oktatási  és
ifjúsági feladatok” címszó 9.19 előirányzata  „Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása” terhére
maximum  1.000.000  Ft  támogatást  nyújt  a  Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  részére,  amely  a
táncegyüttes  fesztiváli  részvételére,  koreográfia-vásárlásra,  valamint  jelmezek,  kellékek
vásárlására fordítandó. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert,
hogy az 1. pont alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási szerződést írja alá,
egyben utasítja, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.
A támogatás havi  részletekben,  az Alapítvány által  a támogatási szerződés 6. pontjában előírt
formában benyújtott bizonylatok alapján, utólag kerül kifizetésre, az utolsó utalás legkésőbb 2020.
december 18-án.az Alapítvány a szakmai beszámolót és a pénzügyi összesítést 2021. február 28-
áig köteles megküldeni Támogatónak.

Felelős:     -    a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester      
       -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:    2020.szeptember 30.
 
Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

               Szántó Péter sk.  Tóth Kálmán sk.
az oktatási, kulturális és társadalmi  az ügyrendi, igazgatási és jogi
      kapcsolati bizottság elnöke bizottság elnöke

 Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és 

városüzemeltetési bizottság elnöke
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