
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. szeptember 16.

Javaslat  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2021.  évi
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására

Előadók:            közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                            pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő:        Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Demeter-Weiner Anett ügyintéző

Meghívott: Udvardi Sándor Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. szeptember
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság           2021. szeptember
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. szeptember

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  589/2021.  (V.28.)  határozatával
1.100.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyújtott  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvány  2021.  évi  Közbiztonsági  Rendezvénysorozat  támogatásához.  Az  előterjesztés  a
támogatási szerződés módosítására irányul. 

A     napirendi     pont     előkészítőinek     adatai:  

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 1589-     /2021.

Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276

Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

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

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:  egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2021.  évi  Közbiztonsági
Rendezvénysorozat támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

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  kérte  az
önkormányzat támogatását.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  589/2021.  (V.28.)  határozatával
döntött arról, hogy 1.100.000,- forint összegű működési támogatást nyújt a 2021. májustól októberig
tartó rendezvénysorozat lebonyolításához minden tervezett programja, ami többek között különféle
versenyek  megrendezéséből,  rendvédelmi  felvonulásból,  gyereknapi  programsorozatból,
rendvédelmi családi nap megrendezéséből tevődik össze (az előterjesztés 1. számú melléklete).

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  589/2021.  (V.28.)  határozatának
mellékletét  képező  támogatási  szerződés  4.1.  pontja  szerint  „a  Támogató  a  3.1.  pontban
meghatározott  támogatási  összeget  havi  részletekben,  utólag  utalja  át  a  támogatott  részére,
Támogatott által a jelen szerződés 6. pontjában előírt formában benyújtott bizonylatok alapján. Az
utolsó részlet utalásának legkésőbbi időpontja 2021. november 2.„

A támogatási  szerződés  4.1.  pontjában  meghatározottak  hátrányos  érintik  a  rendezvénysorozat
folyamatos lebonyolítását, tekintettel arra, hogy a közalapítvány nagy összegű anyagi forrásokkal
nem  rendelkezik,  az  előre  fizetési  konstrukciót  nem  tudják  megoldani,  ezért  a  támogatás
folyósításának feltételeit módosítani kell. 

A Közalapítvány megküldte az év hátralévő részében még megtartani kívánt rendezvények listáját és
várható költségét, amelyek összege 900.000,- Ft (az előterjesztés 2. számú melléklete).

Fentiekre tekintettel a megkötött támogatási szerződés módosítását javasoljuk alábbiak szerint:

- javasoljuk: a 3. 1. pontban: a támogatás összegének módosítását,

- javasoljuk: a 4.1. pontban: a támogatási összeg folyósításának módosítását,

- javasoljuk: a 5.2. pontban: a támogatás felhasználása határidejének módosítását.

A támogatási szerződést módosító szerződés-tervezet a határozati javaslat melléklete. 

Az  előterjesztést  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi  bizottság,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. szeptember
15e-i  üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor,
ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
….  /2021. (IX. …) határozata  

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági
Rendezvénysorozat támogatási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  az
589/2021.  (V.  28.)  határozat  alapján  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási szerződés 3.1. pontja az alábbiak
szerint módosuljon:

„3.1.  Jelen  szerződés  2.1.  pontja  szerinti  támogatás  összege  900.000,-  Ft,  azaz  
Kilencszázezer  forint.  A  támogatás  összege  tartalmazza  a  támogatott  költségek  áfa  
tartalmát is.”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,hogy  az
589/2021.  (V.  28.)  határozat  alapján  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási szerződés 4.1. pontja az alábbiak
szerint módosuljon:
„4.1.  Támogató  a  3.1.  pontban  meghatározott  támogatási  összeget  egy  összegben  a  
Támogatási szerződés 1. sz. módosítását követően 15 napon belül biztosítja.”

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  az
589/2021.  (V.  28.)  határozat  alapján  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási szerződés 4.1. pontja az alábbiak
szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának 

kezdő időpontja: 2021. május 1.
véghatárideje: 2021. december 31.”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.  pontban
meghatározott döntés alapján a határozat  melléklete  szerinti  támogatási szerződés  1.
számú módosítását írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
          a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  2021. szeptember 30.

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Orosz Csaba s.k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.



az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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