
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. október 21.

Javaslat a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi támogatására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
                        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető
                       Szünderné Katrics Renáta ügyintéző

Meghívott: Böhm Attila a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete elnöke

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                         2021. október 20.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság           2021. október 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. október 20.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az  Esőemberek  Szüleinek  Dunaújvárosi  Egyesülete  elnöke  támogatási  kérelemmel  fordult
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A támogatási kérelem jótékonysági célja az
Esőemberek  Szüleinek  Dunaújvárosi  Egyesületéhez  tartozó  gyermekek  és  felnőttek  számára
fejlesztő programot tartalmazó számítástechnikai eszközök biztosítása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 37630-2/2021.

Ügyintéző neve: Szünderné Katrics Renáta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető 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:
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

az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Esőemberek  Szüleinek  Dunaújvárosi  Egyesülete  2021  októberében  nyújtott  be  kérelmet
önkormányzatunkhoz  eszközök  beszerzésének  költségeihez  való  hozzájárulás  céljából.  Az
egyesület 133.096,- Ft programtámogatást kér, melyet jótékonysági céllal az egyesülethez tartozó
gyermekek  és  felnőttek  számára  fejlesztő  programot  tartalmazó  számítástechnikai  eszközök
biztosítására  szeretne  fordítani.  Az  Esőemberek  Szüleinek  Dunaújvárosi  Egyesülete  2021.
szeptember 18. napján 5. alkalommal rendezte meg a „Fuss Velünk, fuss Értünk” jótékonysági
futását. A rendezvény célja az autista és más egyéb fogyatékossággal élők integrációja, társadalmi
elfogadottságának erősítése volt a közös együttmozgás eszközeivel.  (az előterjesztés 1. számú
melléklete). 

A  támogatás  fedezete  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.
(II.18.) önkormányzati rendelet 19. melléklet 24.3 képviselői körzetekre tartalék 16. melléklet egyéb
felhalmozási kiadások sorára átcsoportosítással biztosított.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság és a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. október 20-i  üléseiken
tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, ezért a bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2021. (X.21) határozata

az Esőemberek Szüleinek Egyesülete 2021. évi támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Esőemberek Szü-
leinek Dunaújvárosi Egyesülete részére (2400 Dunaújváros, Gerle u. 2.) 133.096,-
Ft, azaz százharmincháromezer-kilencvenhat forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyújt az egyesülethez tartozó gyermekek és felnőttek számára fejlesztő
programot tartalmazó számítástechnikai eszközök biztosítására a határozat mellék-
lete szerinti támogatási szerződésben meghatározott feltételekkel.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  támogatás
fedezetét  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelet  9.  melléklet  24.3
képviselői  körzetekre  tartalék  16.  melléklet  egyéb  felhalmozási  kiadások  sorára
átcsoportosítással biztosítja.



          Felelős:    - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

          Határidő:     a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meg-
határozott döntés alapján az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületével a tá-
mogatási szerződést kösse meg, valamint intézkedjen a szerződés kötelezettségválla-
lás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője

                   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                     a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

   Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. október 31.

Dunaújváros, 2021. október 21.
           
                                                

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és

lakhatási bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási

és jogi bizottság
elnöke

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

bizottság elnöke




	pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. október 20.

