Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. szeptember 17.
Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására
Előadók:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna intézményigazgatási vezető ügyintéző
Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi
elnöke

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
2020. 09.08.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
2020. 09.08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2020. 09.08.
A napirendi pont rövid tartalma: A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány a Sándor Frigyes
Alapfokú Művészeti Intézmény mellett szeretne felállítani egy jelet, amely egyrészt fából,
másrészt egy fém kapuból állna, erre a zene iránt elkötelezett tanítványok nevükkel ellátott
lakat felhelyezésével jelezhetnék elkötelezettségüket a zene és a város iránt. Az
alapítvány 800 E Ft támogatást kér.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Iktatószám: 35865-6/2020.
Osztály
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
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: Salamonné Pintér Mónika
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020. szeptember
Ellenőrzés dátuma:2020.szeptember
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
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a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kezdeményezte a Sándor Frigyes
Alapfokú Művészeti Intézmény melletti tér rendezését, a tér közepére egy „jel” felállítását,
aminek célja, hogy a zeneiskolát végző fiatalok egy - a nevükre gravírozott – lakat
felhelyezésével szimbolikusan örökre összekössék életüket a zenével és városunkkal. A
tervek megvalósításához 800 E Ft önkormányzati támogatást kérnek. A művet október 1jén, a zenei világnapon szeretnék felavatni. ( A kérelem az 1. számú melléklet)
Az alapítványi kérelmekről a közgyűlés dönthet, a Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-a értelmében ugyanis:
„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;”
A mű részben a Vasmű úti, kényszerűségből kivágott platánfák egyikéből készülne, másik
eleme egy fém kapu, erre szerelnék a lakatokat.
A tervezett alkotásról Rohonczi István ROHO-val egyeztettünk, aki átadott néhány
helyszínrajzot, látványtervet is. (2. számú melléklet)
A 2020. augusztus 10-én megtartott egyeztetésről készült feljegyzés részlete:
„Rohonczi István ... átadott egy vázlatrajzot a kompozícióról, amely elmondása szerint
részben a Vasmű úton kivágott platánfából faragott jelekből, részben Móder Rezső fémből
készített plasztikáiból, illetve egy különálló fémoszlopból áll (erre kerülnének a lakatok).
A műhöz felhasználandó fa köztéri faragványként nem tartós anyagú, max. 10 évig lehet
jó állapotú.
A tervezett kompozíció egészét tekintve nem műalkotás igényű, inkább csak jelzés értékű,
közelebb áll az utcabútorhoz mint a műalkotáshoz. A művész nem javasolta köztéri
alkotásként kezelni, hiszen a hatályos jogszabály szerint az önkormányzat az általa
engedélyezett művet a továbbiakban védeni köteles. A zsűriztetés magas költséggel
terhelné az önkormányzatot. (kb.110 E Ft+ áfa)”
Előzetes egyeztetések alapján az előterjesztés 500 E Ft támogatás odaítéléséről szól,
amelyre fedezetet biztosíthat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló 5/2020.(II.14.) rendelete 5.a. melléklet „9.7 Kulturális és egyéb civil
szervezetek pályázható kerete” előirányzat.
A fentiek szerint előkészített támogatási szerződés a határozat melléklete.
Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság a szeptember 8ai ülésén tárgyalta tárgyalta és 7 igen, egyhangú szavazattal a határozati javaslatot
közgyűlési elfogadásra ajánlotta, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a szeptember 9ei ülésén 4 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. A
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pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a szeptember 9-ei ülésén 7 igen,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot közgyűlési elfogadásra ajánlotta.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (IX.17.) határozata
a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 500.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére a
Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Intézmény mellett felállítandó, zene iránti
elkötelezettséget kifejező lakatok elhelyezésére szolgáló jel elkészítésére. A támogatásra
fedezetet nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló 5/2020.(II.14.) rendelete 5.a. melléklet „9.7 Kulturális és egyéb civil
szervezetek pályázható kerete” előirányzat.
Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:
2020. szeptember 25.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a határozat mellékletét
képező, a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal kötendő támogatási
szerződést írja alá.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 29.
Dunaújváros, 2020. szeptember 17.
Szántó Péter s.k.
oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati bizottság elnöke

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

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