Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. szeptember 17.
Javaslat a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez 2021. és 2022. évben nyújtandó
támogatásra
Előkészítő: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Meghívott: Kovács István János, parókus
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
2020.09.15.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
2020.09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2020.09.15.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség Pentelén
templomépítésbe kezdett, a beruházás összköltsége várhatóan 100 M Ft, amelyhez 10 M Ft
önkormányzati támogatást kérnek. Az összeg az előterjesztés szerint a 2021-2022. évek
költségvetését terhelné, a munkálatok befejezése érdekében szükséges a kötelezettségvállalásról
dönteni.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Iktatószám: 17777-4/2020
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk.

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska
Diána sk.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma: ----

Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Benkovics Kornélia sk.
Leadás dátuma: 2020. szeptember 09.

Ellenőrzés dátuma: 2020. szeptember 09..

Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2020. szeptember 10.

Ellenőrzés dátuma: 2020.szeptember 10.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés
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JAVASLAT
a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez 2021. és 2022. évben nyújtandó
támogatásra

Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség Pentelén templomépítésbe kezdett, a beruházás
összköltsége várhatóan 100 M Ft, amelyhez 10 M Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást kérnek.
A parókus úr e tárgyban írott kérelme az előterjesztés melléklete. Az építkezéshez szükséges
összeg 90 %-a rendelkezésre áll, a hiányzó 10 M Ft-ot az egyházmegye megelőlegezi, azt a helyi
egyházközségnek 3 éven belül kell visszafizetnie, amelyhez a beterjesztett közgyűlési határozattervezet értelmében az önkormányzat előzetes kötelezettséget vállal 5-5 M Ft támogatás
biztosítására 2021. és 2022. évi költségvetések terhére.
Szerződéskötés javasolt időpontja a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15
munkanap.
Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság, a pénzügyi, gazdasági
és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a közgyűlési
előterjesztések postázása után tárgyalta, így a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés
ülésén, szóban kerülhet sor.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
.../2020. (IX.17.) határozata
a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez 2021. és 2022. évben nyújtandó
támogatásról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a Dunaújvárosi Görögkatolikus
Egyházközség kérelmére - előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a 2021. és 2022. évi költségvetései terhére a dunaújvárosi görögkatolikus
templom építése érdekében 5-5 M Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban elhatározottakat a 2021. évi és a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítése során
vegye figyelembe.
Felelős:
- a költségvetés előkészítéséért:
a jegyző
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:
a 2021. és 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1.
pont alapján készítsen elő támogatási szerződést, és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
véleményezését követően írja alá.
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Felelős:

a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:

a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 munkanap

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős:

a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:

2020. szeptember 30.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Szántó Péter sk.
az oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnöke
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