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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 10. 17.

Javaslat a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására 

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

                       a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Meghívott: Peczen Antal elnök, Pannon Polgárőrség

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.10.13.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.10.13.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság   2020.10.13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés  a  Pannon  Polgárőrséggel  kötött
támogatási szerződés módosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 44735-1/2020.
Ügyintéző neve: Dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
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: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma:2020.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések



Javaslat
a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

A Pannon Polgárőrség elnöke azzal a kérelemmel (1. számú melléklet) fordult Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy DMJV Közgyűlése 423/2019.(VI.20.) határozata
(2. számú melléklet) alapján az egyesülettel 2019.08.21-én kötött támogatási szerződés (3.
számú melléklet) felhasználási határidejének módosítását kérje. 

Tájékoztatjuk  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az  Egyesület  a  működési  költségeinek
biztosítására kapott 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást, a támogatási
szerződés szerint  a  támogatás felhasználásának kezdő időpontja:  2019.  augusztus 01,
véghatárideje: 2020. július 31. A kérelem a támogatás felhasználása véghatáridejének
2020. szeptember 30. napjára történő módosítására vonatkozik.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  6:191. §  [A szerződés felek általi
módosítása]

„(1)  A  felek  közös  megegyezéssel  módosíthatják  a  szerződés  tartalmát  vagy
megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.

(2) A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. A kötelezettség
biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad,  de a zálogkötelezett  és a kezes
helyzete hozzájárulásuk nélkül nem válhat terhesebbé.

(3)  A szerződés módosítására  a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket  kell
megfelelően alkalmazni.”

Az  előkészítő  osztály  előkészítette  a  szerződés  módosítására  vonatkozó  szerződés
tervezetét, amely a határozati javaslat melléklete.

Az  előterjesztést  2020.  október  13.  napján  tárgyalta  meg  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság és  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság.  A  bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…  ./2020. (X.17.) határozata  
 a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  2019.
augusztus 21-én a Pannon Polgárőrséggel (képviseli: Peczen Antal elnök, 2400 Dunaújváros,
2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 11.) kötött támogatási szerződés 5.2.), valamint
6.4.) pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„5.2. A támogatás felhasználásának



 kezdő időpontja: 2019. augusztus 01.
 véghatárideje: 2020. szeptember 30.”

 „6.4.  A  Kedvezményezett  köteles  a  támogatás  felhasználásáról  részletes  szakmai
beszámolót  és  tételes  pénzügyi  elszámolást  készíteni  kettő  (2)  eredeti  példányban.  A
szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a támogatott feladat cél
szerinti  megvalósulásáról,  a  jelen  szerződésben  vállalt  kötelezettségek  teljesüléséről.  A
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás Kedvezményezett általi benyújtásának végső
határideje: 2020. november 30.”

egyben felhatalmazza a polgármestert  a határozat mellékletét  képező szerződésmódosítás
aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                   a polgármester
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                 - a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belüé2. Dunaújváros 

                                                          
Dunaújváros, 2020. október 17.

                   Tóth Kálmán s.k                                                            Orosz Csaba s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési          a közbiztonsági és környezetvédelmi
                    bizottság elnöke és                                                 bizottság elnöke   
        az ügyrendi, igazgatási és jogi 
                      bizottság elnöke                                        
                                                                                    
                      
                                                           



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…  ./2020. (X.17.) határozata melléklete   

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

módosítása

amely létrejött egyrészről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviseli: Pintér Tamás polgármester 
Adószám: 15727000-2-07
Törzsszám:727002, 
Számlaszám: OTP Bank 11736037-15361363-00000000

mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről

Pannon Polgárőrség
székhely: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 11.
Képviseli: Peczen Antal elnök
Nyilvántartási száma: 07-02-0001895                                         
Nyilvántartásba vevő szerv neve: Székesfehérvári Törvényszék
Adószám: 18495102-1-07,

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

1.  Felek  rögzítik,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  423/2019.  (VI.20.)
határozata alapján  2019. augusztus 21. napján  támogatási szerződést kötöttek  1.000.000 Ft,
azaz egymillió forintos vissza nem térítendő támogatás biztosításáról.

2.  Felek  az 1.  pontban hivatkozott  szerződés 5.2.  pontját  közös megegyezéssel  az  alábbiak
szerint módosítják:

„5.2. A támogatás felhasználásának
 kezdő időpontja: 2019. augusztus 01.
 véghatárideje: 2020. szeptember 30.”

3.  Felek  az 1.  pontban hivatkozott  szerződés 6.4.  pontját  közös megegyezéssel  az  alábbiak
szerint módosítják:

„6.4.  A  Kedvezményezett  köteles  a  támogatás  felhasználásáról  részletes  szakmai
beszámolót  és  tételes  pénzügyi  elszámolást  készíteni  kettő  (2)  eredeti  példányban.  A
szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a támogatott feladat cél
szerinti  megvalósulásáról,  a  jelen  szerződésben  vállalt  kötelezettségek  teljesüléséről.  A
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás Kedvezményezett általi benyújtásának végső
határideje: 2020. november 30.”

4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés módosításáról DMJV Önkormányzata
Közgyűlésének ….…./2020. (X.17.) határozata döntött.



5. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem
érintett részét változatlan formában fenntartják.
                                                                     
Felek  jelen  szerződést  –  annak  elolvasását  és  értelmezését  követően  –  mint  akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 Dunaújváros, 2020                                           Dunaújváros, 2020 

           Dunaújváros Megyei Jogú Város
                      Önkormányzata

Pannon
Polgárőrség

                         Pintér Tamás
                          polgármester
                            Támogató

Peczen Antal
elnök

Kedvezményezett

Pénzügyi     ellenjegyzés  :

_____________________________________










