
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. július 15.

Javaslat a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálására

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző

Meghívott:              

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021.07.14.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.07.14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.07.14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A Covid-árvák  megsegítésére  létrehozott  Regőczi
István Alapítvány 1-2,5 millió forint támogatást kér Önkormányzatunktól az árván maradt
gyermekek megsegítésére. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 22171-4/2021.

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 felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika 
     2021.07.

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021.07.                                    Ellenőrzés dátuma: 2021.07.
Törvényességi észrevétel:                                          Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (a továbbiakban: Alapítvány) azzal a céllal jött
létre,  hogy  a  koronavírus  által  okozott  megbetegedésben  elhunytak  hozzátartozóinak  anyagi
segítséget nyújtson.  (1. számú melléklet az előterjesztéshez)

Az Alapítvány az elhunyt szülő, vagy szülők árván maradt gyermekeit nagykorúvá válásukig, vagy
munkába állásukig szándékozik segíteni.

Az Alapítvány létrehozói kérik, hogy az önkormányzatok lehetőségeikhez mérten 1 és 2,5 millió
forint közötti összeggel támogassák az Alapítványt ebben az évben, a következő évben pedig 2,5
millió forinttal. 

Tekintettel  arra,  hogy  Magyarország  Kormányának  2021.  június  28-i  döntése  684  millió  forint
kiesést  okoz  az  idei  költségvetésben,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
költségvetési helyzete nem teszi lehetővé az Alapítvány támogatását. Emiatt elutasító határozati
javaslatot készítettünk elő.

Az előterjesztést  a  törvényességi  ellenőrzés szakaszában a  költségvetési  és  pénzügyi  osztály
véleményezte és tudomásul vette az abban foglaltakat. 

Mivel  a  közgyűlési  postázásra  a  bizottsági  ülések  előtt  került  sor,  a  bizottságok  véleményét  a
bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
..../2021.     (VII.15.)     határozata  

a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,  hogy a Regőczi
István  Alapítvány  a  Koronavírus  Árváiért   (7400  Kaposvár, Nagy  Imre  tér  2.) részére
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési helyzete miatt nem tud
támogatást nyújtani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg az Alapítvány elnökének.

Felelős: a határozat közléséért:
               a polgármester



               a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2021. július 31.

Dunaújváros,  2021. július 15.

Szántó Péter s.k.
oktatási, kulturális és társadalmi

kapcsolati bizottság elnöke

 Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

 Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke




