
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16.

Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés
módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

E  lőkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Králik Gyula - elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. december 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. december 15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Kereskedelmi  és  Iparkamarát  300.000,-  forint
támogatásban  részesítette  jubileumi  kiadvány kiadására.  A támogatási  összeget  2021.
május 30-ig lehetett felhasználni. A fennálló veszélyhelyzet miatt a kiadvány kiadásának
ideje módosult, a felhasználás határidejének módosítása szükséges.

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

Iktatószám:  2010-11/2021.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: s.k. Főosztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska

                                          Diána s.k.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.11.30. Ellenőrzés dátuma: 2021.11.30.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT 
a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  151/2021.  (II.23.)  határozata
értelmében a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Kereskedelmi  és  Iparkamara  (a  továbbiakban:
Iparkamara) 300.000,- forint  önkormányzati vissza nem térítendő támogatást kapott  a jubileumi
kiadvány  támogatására.  A  támogatási  összeget  2021.  május  30-ig  lehetett  felhasználni.  A
támogatási szerződés 2.2. a) pontja határozza meg a támogatott tevékenységeket, 5.2. pontja a
támogatás felhasználásának véghatáridejét. (1. számú melléklet).

Az Iparkamara elnöke megküldte a  támogatás felhasználásáról  szóló elszámolást.  A Pénzügyi
Osztály az elszámolás ellenőrzése során azonban kifogásolta, hogy a benyújtott számlák nem a
felhasználás véghatárideje elé esnek, így azok az elszámolás során nem használhatók fel.  (2.
számú melléklet)
Az  Iparkamara  jelezte,  hogy  a  járványhelyzet  miatt  nem  tudott  időben  nyomdába  kerülni  a
kiadvány, így a felhasználás időpontja is tolódott. (3. számú melléklet)

Fentiek alapján javasoljuk a támogatási  szerződés 5.  2.  pontjában a támogatás felhasználása
véghatáridejének 2021. május 30. napjáról 2021. október 31. napjára történő módosítását.

Javasoljuk  továbbá  a  támogatási  szerződés  6.4.  pontjában  meghatározott  elszámolás
benyújtásának határidejét 2021. június 30. napjáról 2021. december 31. napjára módosítani.

A Humán  Szolgáltatási  Főosztály  előkészítette  a  szerződés  módosítását,  amely  a  határozat
melléklete lesz.

Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, ezrét a véleményeket
az elnökök szóban ismertetik. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata      Közgyűlésének  
 …/2021. (XII.16.  )   határozata  

 Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarával a 151/2021. (II.23.) határozat alapján 2021.
február  28-án  megkötött  támogatási  szerződés  5.2.  pontjában  a  támogatás  felhasználásának
véghatárideje 2021.  október  31.,  6.4.  pontjában pedig az elszámolás benyújtásának határideje
2021. december 31. legyen.
A Közgyűlés egyúttal  felhatalmazza a polgármestert  a határozat  mellékletét  képező szerződés
1. sz. módosításának aláírására.
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő:   2021. december 31.

Dunaújváros, 2021. december 16.         

                   Szántó Péter s.k.                                     Tóth Kálmán s.k.
                        az oktatási, kulturális és       az ügyrendi, igazgatási és jogi 
                társadalmi kapcsolati bizottság                bizottság elnöke
                                   elnöke                                                          
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