Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. október 21.
Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási
szerződés módosítására
Előkészítő:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2021.10.13.
2021.10.20.
2021.10.13.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület elnöke
azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy DMJV
Önkormányzata Közgyűlése 450/2019. (VII.11.) határozata alapján az Egyesülettel 2019.07.30.
napján kötött támogatási szerződés 5.3. pontjában szereplő visszafizetési határidő módosítását
kérje.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 36072/2021.
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:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel (1. számú
melléklet)

fordult

Dunaújváros

Megyei

Jogú

Város

Polgármesteréhez,

hogy

DMJV

Önkormányzata Közgyűlése 450/2019. (VII.11.) határozata (2. számú melléklet) alapján az
Egyesülettel 2019.07.30. napján kötött (3. számú melléklet), majd 2020. december 14. napján
módosított támogatási szerződés (4. számú melléklet) 5.3. pontjában szereplő visszafizetési
határidő módosítását kérje. A kölcsön visszafizetésének határideje 2021. június 30-án lejárt, a
költségvetési és pénzügyi osztály levélben szólította fel az egyesület elnökét a támogatás
visszafizetésére (5. számú melléklet), melyre a fenti kérelem érkezett az egyesület részéről.
A vagyonkezelési osztály elkészítette a szerződés 2. számú módosítását, mely a határozati
javaslat melléklete.
Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ifjúsági, sport
és turisztikai bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
Bizottsági vélemények:
A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 4 igen 1 nem 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította az előterjesztést.
Az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke az előterjesztéssel kapcsolatos véleményét a
Közgyűlésen, szóban ismerteti.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (X.21.) határozata
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés
módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2019. július 30án a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) kötött
támogatási szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.3. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét 2022. június 30. napjáig Támogató OTP Banknál vezetett 11736037-15361363-00000000 számú bankszámlájára egy
összegben visszafizeti.”

egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás
aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2021.október 31.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban jelzett határidő
módosítás következtében elmaradó bevétel forrásaként az önkormányzat 2021. évi költségvetése 9.
melléklet bevételi kockázati tartalék sorát jelöli meg.
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 jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
a határozat végrehajtására: 2021. október 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
Dunaújváros, 2021. október 21.
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

