Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. február 13.
Javaslat a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének
elbírálására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Molnár-Osztrocska Diána a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Péter Kata ügyintéző
Fazekas Andrea – a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány kuratóriumának tagja

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2020.02.11.
2020.02.11.
2020.02.11.

A napirendi pont rövid tartalma: A Muzsikáló Fiatalok Alapítvány azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy a Móricz Zsigmond Általános Iskola által zárt láncú kamerarendszer
kiépítéséhez szükséges pályázati önrész hiányzó összegét – 176.872,- forintot – az Önkormányzat
biztosítsa. A kérelmezett összeg a 2020. évi költségvetési rendelet 5.a mellékletének 9.16.
„Oktatási feladatok támogatásának tartaléka” során rendelkezésre áll.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási
Iktatószám: 3683-2/2020.
Osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 02.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020. 02.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Horváth Petra
Ellenőrzés dátuma: 2020. 02.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: A támogatás fedezete az 5.a melléklet 9.16. „Oktatási feladatok támogatásának

tartaléka” sorból lehetséges.

Javaslat
a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola udvarán több éve problémát jelent, hogy
idegenek is bejárnak az intézmény udvarára, használják a területet. Az iskola a Dunaújvárosi
Tankerületi Központ jóváhagyásával hétvégére, éjszakára zárja a területet, ennek ellenére
bemásznak a kerítésen, tönkretéve azt.
Fentiek miatt az iskola pályázatot nyújtott be zárt láncú – analóg – kamerarendszer kiépítésére,
amely sikeresen zárult. A pályázat címe: „ Óvjuk gyermekeinket 2019”, melyet az LNL Group
Solutions Kft. hirdetett meg.
A pályázati program megvalósításához szükséges teljes költség 40%-ával, mint önrésszel a
pályázónak rendelkeznie kell. Ez 296.750,- + Áfa összeget jelent. Az iskola pályázat útján
200.000,- forintot már nyert, a hiányzó összeg 176.872,- forint. A kérelmet az előterjesztés 1.
számú melléklete tartalmazza.
Támogatás esetén – mivel az iskola nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – az
Önkormányzat a Muzsikáló Fiatalok Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány), mint lebonyolító
szervvel köthet támogatási szerződést.
A kérelmezett összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a mellékletének 9.16. „Oktatási
feladatok támogatásának tartaléka” sora alapján kifizethető.
A Támogatási Szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 § 4. értelmében:
A képviselő- testület hatásköréből nem ruházható át: a gazdasági program, a hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás,
alapítványi forrás átvétele és átadása. A jogszabály rendelkezése értelmében a Közgyűlés döntése
szükséges a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásához.
A bizottságok az előterjesztést a közgyűlési postázást követően tárgyalták, ezért a bizottságok
véleményét az elnökök szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2020. (II.13.) határozata
a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány
(2400 Dunaújváros, Kodály Z. u. 7.) részére 176.872,- forint, azaz százhetvenhatezernyolcszázhetvenkettő forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány
támogatására a közgyűlés a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
önkormányzati rendelete 5.a mellékletének 9.16. „Oktatási feladatok támogatásának tartaléka”
sorát határozza meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés
alapján az Alapítvánnyal az előkészített céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:

- a határozat közlésére:
- a szerződés aláírására:

2020. február 28.
2020. március 31.

Dunaújváros, 2020. február 13.
Szántó Péter s.k.
oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati bizottság elnöke

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

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

