
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  Pannon  Polgárőrség  részére  nyújtott  támogatás  elszámolásának
elfogadására

Előadó:           a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
                        Szántóné Csonka Beáta ügyintéző

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

A napirendi pont rövid tartalma:
A  Pannon  Polgárőrség  2020-ban  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere
246/2020. (III.20.) határozata alapján 300.000,- forint vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást kapott működési költségeinek részbeni fedezetére. Az egyesület elszámolt a
támogatással, az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte, számviteli
és számszaki szempontból rendben találta.

A     napirendi     pont     előkészítőinek     adatai:  
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1589-…/2021
Ügyintéző neve: Szántóné Csonka Beáta Telefonszáma: 25/544-207
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

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:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: ----
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 

Leadás dátuma: 2021. február Ellenőrzés dátuma: 2021. február

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:
Egyéb megjegyzések:



Iktatószám: 1589-.../2021 Tárgy: Pannon Polgárőrség 
elszámolása

Ügyintéző: Szántóné Csonka Beáta

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 246/2020. (III.20.) határozatával döntött
arról, hogy 300.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Pannon Polgárőrség
részére. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Az egyesület elnöke benyújtotta a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást,
szöveges beszámolót és számlamásolatait. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

Az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és az egyesület által pótolt
hiányosságok  benyújtása  után  az  elszámolást  számviteli  és  számszaki  szempontból
rendben találta. (az előterjesztés 3. számú melléklete)
Az  egyesület  a  támogatás  meghatározó  hányadát  gépjármű-,  valamint  eszközök
üzemeltetésre fordította.

A katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatásköreit
a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester gyakorolja.

Dunaújváros, 2021.február 8.
                                                                                           

   
            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 



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Pannon Polgárőrség részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

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 megismerte és elfogadja  a Pannon
Polgárőrség részére a 246/2020. (III.20) határozata alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatásról szóló elszámolást.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. február 28.

Dunaújváros, 2021. február

Pintér Tamás
polgármester
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