Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. november 16.
Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött Közművelődési együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Előadó:
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő:
dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott:
Ácsné Tóth Erika, egyesületi elnök
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2017.11.07.
pénzügyi bizottság
2017.11.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2017.11.08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2017.11.08.
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Vegyeskar 2000-ben
Közművelődési együttműködési megállapodást kötött. Az azóta történt változások indokolják az új
szerződés megkötését, amely tartalmában a korábbin alapul, az előterjesztés meghatározza a
2018. évi támogatás összegét is.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Iktatószám: 27264-2/2017.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2017.
Ellenőrzés dátuma: ---Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017.
Ellenőrzés dátuma: 2017. november 2.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2017. november 2.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos sk.
Ellenőrzés dátuma: 2017. november 2.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött Közművelődési együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Tisztelt Közgyűlés!
2000. március 24-én Közművelődési együtt működési megállapodás jött létre Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Dunaújvárosi Vegyeskar között. (1. számú melléklet)
A szerződés értelmében a Vegyeskar rendszeresen részt vesz a város kulturális rendezvényein,
képviseli a város zenei életét hazai és külföldi fesztiválokon, kórusversenyeken, stb. továbbá
konkrét feladatokat is vállalt (pl. oratorikus koncertek tartása, nemzetközi kórustalálkozó
szervezése stb.), amiket az utóbbi években már nem tudott teljesíteni.
2000-ben az önkormányzati támogatás mértéke 1.020 E Ft volt, 2017-ben 1.500 E Ft. A Vegyeskar
a csatolt levelében 3.000 E Ft támogatást kér, amit azzal is indokol, hogy a közeli középvárosok
kórusai 3.000 E és 9.000 E Ft közötti önkormányzati támogatást kapnak évente. (2. számú
melléklet)
Az új megállapodás elnevezéséből javasoljuk elhagyni a „közművelődési” szót, mert a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
tervezett módosítása az ilyen elnevezésű szerződéseket a művelődési központi feladatokat ellátó
szervezetek esetében használja.
Az új Együttműködési megállapodás a határozat melléklete lesz. A támogatási összeget
kipontoztuk, az ellátandó feladatokat egyszerűsítettük, továbbá a szerződésben feltüntettük azokat
az adatokat, amelyeket a régi megállapodás nem tartalmazott úgymint adószámok, kormányzati
funkció, továbbá szigorítottuk az elszámolási szabályokat.
Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság a november 7-ei ülésén tárgyalta
meg, és egyhangú 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, a pénzügyi
bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolta, összeget nem határozott
meg.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság a november 8-ai ülésén 7 igen szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalta
szintén november 8-án tűzte napirendjére és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2017. (XI.16.) határozata
a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött Közművelődési együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról, új megállapodás megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Dunaújvárosi Vegyeskarral 2000.
március 24-én kötött Közművelődési együttműködési megállapodást, a felülvizsgálat
eredményeként a jelen határozat mellékletét képező Együttműködési megállapodást köti meg,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója
2017. december 1.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a
Dunaújvárosi Vegyeskar részére a 2018. évi költségvetési rendeletébe ……….,- Ft támogatást épít
be.
Felelős:

Határidő:

a határozat közléséért:
- a polgármester
a határozat közlésében való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője
2017. december 1.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
elhatározottakat a 2018. évi költségvetési előkészítése során vegye figyelembe.
Felelős:
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:
a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2017. november 16.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális
ifjúsági és sportbizottság
elnöke

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke

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

3

