
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére 2020. évben megítélt maximum 1.000.000,-
Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  a  330/2020.  (IX.17.)
határozatával maximum1.000 E Ft támogatást nyújtott a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére,
amelyet koreográfia-vásárlásra, valamint jelmezek, kellékek vásárlására fordíthattak. A támogatást
év végén a számlák benyújtását követően utalta át az önkormányzat, összesen 891.980 Ft-ot. Az
alapítvány  elszámolt  a  támogatással,  a Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  ellenőrizte  a
beszámolót és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 8232-3/2021
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 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 sk.

Leadás dátuma: 2021. március 4. Ellenőrzés dátuma: 2021. március 5.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ikt. sz.: 8232-3/2021      Tárgy: Elszámolás támogatással

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  a  330/2020.  (IX.17.)  határozatával  maximum  1.000  E  Ft
támogatást  ítélt  meg  a  Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  részére,  amelyet  fesztiváli  részvételre
koreográfia-vásárlásra,  valamint  jelmezek,  kellékek  vásárlására  fordíthattak.  A  támogatási
szerződés  6.  pontja  szerint  a  támogatás  havi  részletekben,  az  Alapítvány  által  benyújtott
bizonylatok alapján, utólag került kifizetésre.
A  támogatást  ténylegesen  decemberben  a  számlák  benyújtását  követően  utalta  át  az
önkormányzat az alapítvány részére, összesen 891.980 Ft-ot. 

Az  1.  számú  mellékletként  csatolt  beszámoló  tartalmazza  a  banki  kivonatokat  is.  Két  számlát
nyújtottak be, egyiket jelmezvásárlásról a másikat táncoktatásról, illetve a szakmai beszámoló szerint
koreográfia készítésről.

A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a pénzügyi beszámolót számviteli és számszaki szempontból
rendben találta. (2. számú melléklet) 

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem,  hogy szíveskedjen az  elszámolás  elfogadásáról  szóló,
csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. március 2.

       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. (III...) határozata

a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére 2020. évben megítélt maximum 1.000.000,- Ft
önkormányzati támogatásról szóló elszámolás 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 Vasas Táncegyüttes
Alapítvány részére 2020. évben megítélt maximum 1.000.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló
elszámolást,  azzal,  hogy  az  összegből  utólagos  utalással  mindösszesen  891.980,-  Ft  került
felhasználásra. 

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. március 31.

Dunaújváros, 2021. március

                                                                                       
           Pintér Tamás

                                                                                            polgármester
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