
Fedőlap

Az előterjesztés csak polgármester elé kerül

Javaslat a Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására

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

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

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A Búvársuli Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteréhez,  hogy  DMJV  Polgármestere  730/2020.
(VIII.07.) PM határozata alapján az Egyesülettel 2020.10.02. napján kötött támogatási szerződés
5.2.a) pontjában szereplő támogatás felhasználása véghatáridejének módosítását kérje.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 3773/2021.
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: 3773/2021                               Tárgy: Támogatási szerződés módosítása              
Ügyintéző: Kemenczei Anett                              

Tisztelt Polgármester Úr!

A Búvársuli Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel (1. számú melléklet)  fordult Dunaújváros

Megyei  Jogú  Város  Polgármesteréhez,  hogy  DMJV  Polgármestere  730/2020.  (VIII.07.)  PM

határozata  (2. számú melléklet)  alapján az Egyesülettel  2020.10.02.  napján kötött  támogatási

szerződés  (3.  számú  melléklet)  5.2.a)  pontjában  szereplő  támogatás  felhasználása

véghatáridejének módosítását kérje.

A vagyonkezelési  osztály  elkészítette  a  szerződés  1.  számú  módosítását,  mely  a  határozati

javaslat melléklete.

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

elfogadásra.

Dunaújváros, 2021. február 01.
                                                       

 Tisztelettel:

Dr. Vántus Judit 
                                                                                   osztályvezető 



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról

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 hozzájárul,  hogy  a  2020.  október  02-án  a
Búvársuli  Sportegyesülettel  (2400  Dunaújváros,  Móricz  Zsigmond  utca  10/C)  kötött  támogatási
szerződés 5.2. és 6.3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„5.2. A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2020. január 01.
véghatárideje: 2021. január 31.”

„6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót és
vagy  részbeszámolót és  tételes  pénzügyi  elszámolást  készíteni.  A  szakmai  beszámolóban
tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a támogatott feladat cél szerinti megvalósulásáról, a jelen
szerződésben vállalt  kötelezettségek teljesüléséről.  A beszámolóra vonatkozó rendelkezéseket  a
szerződés vonatkozásában értelemszerűen a részbeszámolóra is kiterjesztően kell  értelmezni.  A
szakmai  beszámoló  és  a  pénzügyi  elszámolás  Kedvezményezett  általi  benyújtásának  végső
határideje: 2021. április 30.”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  jogi  és  vagyonkezelési  osztályt  a
határozat  közlésére,  valamint  a  támogatási  szerződés  1.  számú  módosításának  aláírásra  való
előkészítésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
                 a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
     a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

      a határozat végrehajtására: a határozat közlését követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2021. február 18.

                                                                                                Pintér Tamás
                                                                                                polgármester 
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