
Fedőlap 

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kiadványának támogatására 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, intézményigazgatási vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A   Dunaújvárosi  Kereskedelmi  és  Iparkamara  a
megalapításának  25.  évfordulója  alkalmából  „Kamarai  körkép”  címmel  könyvet  jelentet  meg.
300.000 Ft önkormányzati támogatást kérnek, amely a költségvetési rendelet 5.a melléklet 9.7.
sorszámú „Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete” terhére biztosítható. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 2010-2/2021
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: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2021. február 11. Ellenőrzés dátuma: 2021. február 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2021. február 11. Ellenőrzés dátuma: 2021.február 11. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések:



Ikt. sz.: 2010-2/2021    Tárgy: Kamarai kiadvány támogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

25  éve  alakult  meg  a  Dunaújvárosi  Kereskedelmi  és  Iparkamara,  2000-től  önálló  szervezet.
„Kamarai körkép” címmel könyvet adtak ki,  amely dunaújvárosi vállalkozók visszaemlékezéseit,
valamint városunk 25 éves gazdaságtörténeti összefoglalóját tartalmazza.

A kötet 1.350 E Ft-ba kerül, ehhez 300 E Ft önkormányzati támogatást kértek. A kérelmet
csatoljuk. 

Az  összeg  az  önkormányzat  2021.évi  költségvetési  rendelete  5.a  melléklet  9.7.  sorszámú
„Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete” terhére biztosítható. 

Tisztelt  Polgármester Úr,  kérem, hogy szíveskedjen a kötet  támogatásáról szóló,  csatolt
polgármesteri határozatot, valamint a támogatási szerződést aláírni.

Dunaújváros, 2021. február 12.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (II.18.) határozata

a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kiadványának támogatásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 300.000,- Ft támogatást nyújt a  Dunaújvárosi
Kereskedelmi  és  Iparkamara részére  a  „Kamarai  körkép”  kötet  megjelentetésére.  A támogatást
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete 5.a. melléklet 9.7
„Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a humán szolgáltatási osztály vezetőjét,
hogy  terjessze  be  aláírásra  az  1.  pont  alapján  készített  támogatási  szerződést,  továbbá
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

     Felelős:  a határozat végrehajtásáért:
                             a humán szolgáltatási osztály vezetője

     Határidő: 2021. március 4.

Dunaújváros, 2021. február 18.

                                                                                            Pintér Tamás
                                                                                            polgármester
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