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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 28/2017.(IX.22.)
önkormányzati rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról
1. § (1) bekezdése alapján támogatásban részesíti azt a dunaújvárosi igazolt sportolót, aki a
magyar nemzeti válogatott tagjaként egyéni versenyszámban olimpiai részvételre jogosító kvótát
szerzett. A Magyar Sportlövők Szövetsége tájékoztatása szerint Gurisatti Gyula részesülhet
támogatásban. A támogatás mértéke: 150.000,- Ft + járulékai/hó. A támogatás időtartama:
2021.07.01.-2022.06.30.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 29053/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára 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:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

egyszerű/minősített
Nyílt

JAVASLAT
a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula sportlövő jutalmazására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Közgyűlésének 28/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelete az olimpiai részvételi
jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról 1. § (1) bekezdése alapján támogatásban
részesíti azt a dunaújvárosi igazolt sportolót, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként egyéni
versenyszámban olimpiai részvételre jogosító kvótát szerzett (1. számú melléklet).
A Magyar Sportlövők Szövetsége tájékoztatása szerint Gurisatti Gyula 2021. július 12-én
megszerezte a kvótát a 2021. évi nyári paralimpiai játékokra, így támogatásban részesülhet (2.
számú melléklet).
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a sportoló a kvótaszerzés napján dunaújvárosi bejelentett
állandó lakóhellyel rendelkezik és dunaújvárosi székhelyű sportszervezet igazolt sportolója.
A támogatás mértéke: 150.000,- Ft + járulékai/hó. A támogatás időtartama: 2021.07.01.2022.06.30.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (VIII.26.) határozata
a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula sportlövő
jutalmazásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 28/2017. (IX.22.) önkormányzati
rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról értelmében
jelen határozattal 2021. július 01. - 2022. június 30. között bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó
jutalomban részesíti Gurisatti Gyula sportolót, aki kvalifikációt szerzett a 2021. évi tokiói
Paralimpián való részvételre.
2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.
(II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 13.1. „amatőr
sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra” sorról a 7. melléklet 13.
cím „Személyi juttatások”, „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sorokra
történő átcsoportosítás útján biztosítja 900.000,- Ft + 139.500,- Ft járulékai összegben. A fedezet
2022. évben 900.000,- Ft + 139.500,- Ft járulékai összegben betervezésre kerül.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2021. évi
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a kvalifikáció bemutatását követő 8 napon belül
a határozat végrehajtására: 2021. augusztus 31.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:

a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2022. évi
költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja
Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnöke
Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
elnöke

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

