
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője
                    Szántóné Csonka Beáta ügyintéző

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért  Közalapítvány
elnöke  1.100.000  Ft  támogatást  kér  a  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  megvalósításának
hozzájárulása céljából. A 2021. évi költségvetési rendelet 5a. melléklet 8.6 cím a  „Közbiztonsági
rendezvény támogatása” előirányzaton 1.100.000 Ft szerepel.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve:Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 20145-2/2021
Ügyintéző neve: Szántóné Csonka Beáta Ügyintéző telefonszáma: (25)544-207
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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:

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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Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány   (továbbiakban
közalapítvány)  elnöke 2021.  év  áprilisában nyújtott  be kérelmet önkormányzatunkhoz,
melyben  a  2021.  évi  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  rendezvényeinek
megvalósulása céljából kéri az önkormányzat támogatását.

A  benyújtott  kérelem  és  mellékletei  megfelelnek  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételéről  és  átadásáról  szóló  37/2015.  (XII.  18.)  önkormányzati  rendelet  5.  §  (2)
bekezdésében előírt, a rendelet 5. melléklete szerinti adatlapnak (1. számú melléklet).

Az  alapítvány  1.100.000  Ft  támogatást  kér,  hogy  megvalósulhasson  a  2021.  májustól
októberig  tartó  rendezvénysorozat  minden  tervezett  programja,  ami  többek  között
különféle  versenyek  megrendezéséből,  rendvédelmi  felvonulásból,  gyereknapi
programsorozatból, rendvédelmi családi nap megrendezéséből tevődik össze. (2. számú
melléklet).

A járványhelyzetre való tekintettel a Támogató a meghatározott támogatási összeget havi
részletekben, utólag utalja a Támogatott részére a Támogatott által benyújtott bizonylatok
alapján.

Tisztelt  Polgármester Úr,  kérem -egyetértése esetén- szíveskedjen a csatolt  határozat-
tervezetet, illetve annak mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet jóváhagyni.

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. május 17.
Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Váro  s Önkormányzata Közgyűlése  
.../2021. (…..) határozata

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
Közbiztonsági Rendezvény támogatásáról

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  Dunaújváros  és  Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány részére 1.100.000 Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint
összegű működési támogatást nyújt.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jóváhagyja  az  1.  pontban  foglalt
döntésnek megfelelő, a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést.

3.  Az  1.  pontban  hozott  döntés  fedezete  az  önkormányzat  2021.  évi  költségvetési
rendelete 5a. melléklet „Közbiztonsági rendezvény  támogatása” cím 8.6 előirányzata.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a humán szolgáltatási osztály
vezetőjét, hogy terjessze be aláírásra az 1. pont alapján készített támogatási szerződést,
továbbá gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. május 30.

Dunaújváros, 2021. május 20.

Pintér Tamás
polgármester
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