
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2021. évi nyári gyerektáborainak
támogatására irányuló pályázat kiírására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság    
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előző évekhez hasonlóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot
írhat  ki  a  dunaújvárosi  illetékességű  egyházközségek  nyári  gyerektáborainak
támogatására, melyre Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
2.000.000 Ft került tervezésre. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 18171-1/2021
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021.04. Ellenőrzés dátuma: 2021.04.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:   Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021.04. Ellenőrzés dátuma: 2021.04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:  



Ügyszám: 18171-1/2021. Tárgy: Dunaújvárosi egyházközségek 2021. évi nyári 
Ügyintéző: Péter Kata gyerektáborainak támogatására irányuló 

pályázat kiírása 
 

                  
Pintér Tamás
polgármester úr részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  elmúlt  években  is  pályázatot  írt  ki  a
dunaújvárosi illetékességű egyházközösségek támogatására.

2021-ben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  éves  költségvetésében  ismét
2.000.000 forint került tervezésre és nevesítésre ezen célból (5.a melléklet 9.5. Egyházak nyári
táboroztatása c. előirányzati sora).

A támogatás elnyerésére pályázati kiírást szükséges közzétenni. A pályázati kiírás tartalmi elemeit
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján határoztuk meg. A
pályázati kiírás tervezetét 1. számú mellékletként csatoltam.

A Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtás
szabályairól  szóló  6/2021.  (II.  18.)  önkormányzati  rendelet  10.  §-a  értelmében:  10.§  (1)  A
költségvetési  rendelet  5.a.  mellékletében  szereplő  támogatási  jogcímek  előirányzatainak
felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása
alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására
az  előirányzathoz  megjelölt,  a  Közgyűlés  által  kijelölt  állandó  bizottságai  (a  továbbiakban:
bizottság) tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a Polgármester teszi
közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz
megjelölt  bizottságok  tesznek  javaslatot.  A  dologi  kiadások  kiemelt  előirányzatba  tartozó
keretösszegeknél döntésenként  nettó 8 millió Ft értékhatárig,  az egyéb kiadások,  támogatások
kiemelt  előirányzatok  közé  tartozó  keretösszegeknél  esetenként  5  millió  Ft  értékhatárig  az
előirányzat  felhasználásáról  a  bizottsági  javaslat  alapján a  Polgármester  határozattal  dönt.  Az
értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.
(2)  A támogatási  igényeket  az  (1)  bekezdésben hivatkozott  előirányzatok  keretösszegén  belül
egyedi döntéssel kell elbírálni.

Fentiek alapján kérem Tisztelt  Polgármester Urat,  hogy egyetértése esetén a csatolt  pályázati
kiírást és a határozat-tervezetet véleményezni szíveskedjék. 

Dunaújváros, 2021. április 6.

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. (…..) határozata   

a dunaújvárosi egyházközségek 2021. évi nyári gyerektáborainak támogatására irányuló
pályázat kiírásáról

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  a  dunaújvárosi  egyházközösségek  nyári
gyerektáborának támogatása érdekében a határozat mellékletét képező „Pályázat dunaújvárosi
egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására” című felhívást adja ki.

2. A pályázati keret Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 5a
melléklet „9.5. Egyházak nyári táboroztatása” során biztosított.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Humán  Szolgáltatási  Osztály
vezetőjét, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. április 30.

                       

Dunaújváros, 2021. április

     Pintér Tamás
      polgármester






