
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat DMJV Polgármesterének 1198/2020.(XII.16.) határozata módosítására és
szerződéskötésre a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközséggel

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

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

A napirendi pont rövid tartalma  :   DMJV Polgármestere 1198/2020.(XII.16.) határozata értelmében
a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség 2021. és 2022. években 6-6 M Ft
vissza nem térítendő támogatást kap templomépítésre. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési
rendelete 3 M Ft-ot tartalmaz a feladatra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 19372-1/2021.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021. 

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021. 

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ügyszám.: 19372-1/2021.     Tárgy: Evangélikus egyház támogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

DMJV  Polgármesterének  1198/2020.(XII.16.)  határozata  értelmében  a  Közgyűlés  előzetes
kötelezettséget vállalt arra, hogy a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközségnek
2021.  és  2022.  években 6-6  M Ft  vissza nem térítendő  támogatást  nyújt  templomépítésre.  Az
önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete azonban csak 3 M Ft-ot tartalmaz a feladatra, ezért
a hivatkozott határozatot úgy kell módosítani, hogy a vállalt 12 M Ft-ból hiányzó összeget a 2022. évi
költségvetésbe kell betervezni.

Az eredeti határozat értelmében a szerződéskötésre a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően  kerül  sor  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérését  követően,
Tekintettel a szükséges módosításra a támogatási szerződés tervezete jelen előterjesztés melléklete.

A szeptemberi előterjesztés szerint: „A Dunaújváros- Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
a  dunaújvárosi  Evangélikus  Templom 25  éves  fennállásának  évfordulójára  az  épület  felújítását,
korszerűsítését  tervezi.  Az  Egyházközség szerint  a fűtésrendszer,  a  villamoshálózat,  valamint  a
harangelektronika  felújítási,  korszerűsítési  munkái  is  elengedhetetlenek.  Az  önkormányzati
támogatásból  a  fűtés  korszerűsítését  oldanák  meg,  amelyhez  12,5  M Ft  vissza  nem  térítendő
önkormányzati  támogatást  kérnek.  a  templom  fűtésrendszerének  korszerűsítéséhez  szükséges
munkálatokhoz a szükséges összeg 50 %-a rendelkezésre áll.”

Kérem  tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  szíveskedjen  a  határozatmódosításról  és
szerződéskötésről szóló, csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. április 27.

      

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: human  szolg  @duna  ujvaros  .hu  
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…  /2021. (V...) határozata   

DMJV Polgármesterének 1198/2020.(XII.16.) határozata módosításáról és szerződéskötésről a
Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközséggel

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  DMJV Polgármesterének 1198/2020.(XII.16.)
határozata 1. pontjában elhatározottakat úgy módosítja, hogy 2021. évben a támogatási összeg 3
M Ft, 2022. évben 9 M Ft.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
elhatározottakat a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítése során vegye figyelembe. 

       
 Felelős:      - a költségvetés előkészítéséért:

             a jegyző
          -  a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

            Határidő:      a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a humán szolgáltatási osztály vezetőjét,
a határozat közlésére, valamint, hogy terjessze be aláírásra az 1. pont alapján előkészített, a
határozat mellékletét képező támogatási szerződést.

Felelős:       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     2021. május 31.

Dunaújváros, 2021. május

                                                                                       
           Pintér Tamás

                                                                                               polgármester
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