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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaferr Sportegyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan

Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető
                                     Kemenczei Anett ügyintéző

Véleményező     bizottságok:                                                               
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A Dunaferr  Sportegyesület  azzal  a kérelemmel fordult
Polgármester Úrhoz, hogy az egyesület nehéz anyagi helyzetére való tekintettel 50.000.000,-
Ft vissza nem térítendő támogatást kérjen.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 49251/2020.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
 (25) 544-263
Telefax:     (25)     544-206________________________________________________________  
Ügyiratszám: 49251/2020                                                                                                         
Ügyintéző: Kemenczei Anett                             

       
Tárgy: Javaslat a Dunaferr Sportegyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunaferr Sportegyesület azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy az egyesület
nehéz  anyagi  helyzetére  való  tekintettel  50.000.000,-  Ft  vissza  nem térítendő  támogatást
kérjen (1. számú melléklet).

Az előkészítő osztály meg kívánja jegyezni,  hogy az önkormányzat  nehéz anyagi helyzete
miatt jelenleg 26.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás (továbbiakban: kölcsön) nyújtására
van anyagi fedezet.

A költségvetésben erre a  célra  nincs  felhasználható keret,  így kölcsön csak a 2020.  évi
költségvetés módosításával adható.

Az  előkészítő  osztály  meg  kívánja  jegyezni,  hogy  a  pénzkölcsön  üzletszerűen  történő
nyújtása pénzügyi szolgáltatás, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi  CCXXXVII.  törvény  alapján  végezhető,  mely  nem  tartozik  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata tevékenységi körébe.

A kölcsönszerződés tervezet a polgármesteri határozat melléklete.

A fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjesztjük  Tisztelt  Polgármester  Úr  elé
elfogadásra.

Dunaújváros, 2020. november 10.

                                                       Tisztelettel:

                                                                                           Dr. Vántus Judit
                                                                                      osztályvezető



Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám: 49251/2020

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
…  .../2020. (XI….) PM határozata  

a Dunaferr Sportegyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaferr  Sportegyesület  (2400
Dunaújváros,  Eszperantó  út  4.)  részére  26.000.000,-  Ft,  azaz  Huszonhatmillió  forint
kamatmentes  kölcsönt  nyújt  és  a  forrást  az önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 18.
helyi közügyek, igazgatási és egyéb kiadásai, 3. dologi kiadások 8.486.000,- Ft, 13. sport
célok és feladatok, 1. személyi juttatások 628.000,- Ft, 2. munkaadókat terhelő járulékok és
szociális  hozzájárulási  adó  306.000,-  Ft,  3.  dologi  kiadások  2.012.000,-  Ft,  14.
vagyongazdálkodási feladatok, 3. dologi kiadások 6.491.000,- Ft, 5.a melléklet, 13/1. amatőr
sportszervezetek  pályázat  alapú  támogatása  sportlétesítmény  használatra  8.077.000,-  Ft
sorokról  átcsoportosítás  útján  biztosítja  2021.  február  28.  napjáig  járó  egyösszegű
visszafizetési kötelezettséggel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztály
vezetőjét,  hogy az 1.  pontban meghatározott  döntésről  értesítse az egyesület  elnökét  és
készítse elő aláírásra a kölcsönszerződést.

Felelős: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: határozat közlésére és végrehajtására: az előkészítő osztálynak való megküldését
követő 8 napon belül
           
4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Költségvetési  és  Pénzügyi
Osztály  vezetőjét,  hogy  intézkedjen  az  összeg  átutalásáról  a  Dunaferr  Sportegyesület
folyószámlájára.

 Felelős: a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a szerződés aláírását követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2020. november

                                                                                              Pintér Tamás
                                              Dunaújváros Megyei Jogú Város     
                                                                           polgármestere
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