
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére
benyújtott kérelmének elbírálására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Dr. Deák Mária – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12.
pénzügyi bizottság 2017.04.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A Mohácsi  Lovasklub  ismét  azzal  a  lehetőséggel  fordult  a
Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, hogy felújított, családias hangulatú panziójában lehetőséget
tud  nyújtani  gyermekek  nyári  táboroztatásához.  A  Tankerületi  Központ  ehhez  kéri az
Önkormányzat anyagi támogatását. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési 
és Intézményigazgatási 
Osztály

Iktatószám: 

Ügyintéző aláírása: s.k.Ügyintéző 
telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző neve: Péter Kata

Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:-
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.05. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.05. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések: 



Javaslat 
a  Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére benyújtott

kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

A Mohácsi Lovasklub ismét azzal fordult a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, hogy felújított,
családias hangulatú panziójában lehetőséget tud nyújtani gyermekek nyári táboroztatásához. 

A Mohácsi  Lovasklub Nonprofit  Kft.  2013 tavaszán alakult  és kezdte meg működését  Mohács
város  szélén  található,  már  közel  két  évtizede  működő  lovardában.  
A tavalyi évben a Lovasklub 2 turnusban fogadta a dunaújvárosi általános iskolás gyermekeket,
egy-egy  turnusban  35  gyermek  táboroztatására  volt  lehetőség.  A  táboroztatás  DMJV
Önkormányzatának 2015-ben  2.890.000,-  Ft,  2016-ban 4.876.000,-  Ft összegű támogatásából
valósult meg. A KLIK Dunaújvárosi Tankerülete, valamint az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője
egyeztetett a rendkívül hátrányos helyzetű gyermekek kiválasztásában.
Emellett  DMJV Önkormányzata  által  a  Hónap  Diákjai  kitüntető  címmel  rendelkező  gyermekek
megjutalmazására is lehetőség nyílt a táboroztatással. 

A Lovasklub az idén is 3 turnusban fogadná a dunaújvárosi általános iskolás gyermekeket, egy-
egy turnusban 35 gyermek táboroztatására van lehetőség. A programok között szerepel lovaglás
képzett  oktatókkal,  horgászás,  röplabda,  foci,  asztalitenisz,  íjászat,  kézműves  foglalkozás.  A
gyermekeknek napi 5-szöri étkezést biztosít a szervező.

A tábor ideje: előzetes tervek szerint június 19-től július 7-ig (3 hét)
A tábor helyszíne: Mohács

A táborozás költsége: 42.000,- Ft/fő

105 gyermekre vonatkozó táboroztatási költség: 4.410.000,- Ft.

Az  útiköltségre  vonatkozó  árajánlatot  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  megkérte,  melynek
alapján a busz-költség kb. 685.800,- forint.

A kísérő pedagógusok megbízási költsége (3-3ő/turnus) 270.000,- Ft.

Az összköltség a 3 turnusra vonatkozóan: 5.365.800,- forint.

A támogatási  összeg  az  alábbi  iskolákban  tanuló  dunaújvárosi  gyermekek  tekintetében
használható fel:
Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége
Dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI
Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége
Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola

A Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  levelét  és előzetes költségvetését  az  1.  számú melléklet
tartalmazza.



A táboroztatás  teljes  költségét  DMJV  Önkormányzatától  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ
támogatásként megkapná.
Amennyiben a bizottságok támogatást javasolnak, szükséges a költségvetési forrás megjelölése. 
A kért  összeg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5. a melléklete 9.16.
során rendelkezésre áll.

Ha a közgyűlés a  táboroztatás  megvalósításának  támogatásáról dönt, úgy a 2. számú
mellékletként csatolt céltámogatási szerződést  kell  megkötni  a  Dunaújvárosi  Tankerületi
Központtal. 

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság április 11-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 8
igen szavazattal támogatta azt.
A pénzügyi bizottság április 11-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal támogatta
azt.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést április 12-i ülésén tárgyalta és 6 igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  április  12-i  ülésén  tárgyalta  és  6  igen  szavazattal
támogatta azt.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2017. (IV.21.) határozata

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére benyújtott
kérelmének elbírálásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  (2400
Dunaújváros,  Kallós  Dezső  u.  1/C.) részére dunaújvárosi,  szociális  szempontból  rászoruló
gyermekek  táboroztatásának  költségeihez egyszeri 5.365.800,-  forint, azaz ötmillió-
háromszázhatvanötezer-nyolcszáz forint támogatást nyújt az alábbiak szerint:

                       Táboroztatási költség:   4.410.000,- forint
                       Útiköltség:      685.800,- forint

Pedagógusok megbízási díja:    270.000,- forint.

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati
rendelet 5. a melléklete 9.16.során fedezetet biztosít. 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a
Dunaújvárosi Tankerületi Központtal 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 jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 

                         a költségvetési, pénzügyi osztály vezetője



                                 

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 2.
- a szerződés aláírására: 2017. május 31.

 
Dunaújváros, 2017. április 21.
                   

         Pintér Attila  s.k.                                                  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság                                     a gazdasági és területfejlesztési

  elnöke                                                            bizottság elnöke

                      Izsák Máté s.k.                                                    Tóth Kálmán s.k.
             az oktatási, kulturális, ifjúsági                                 ügyrendi, igazgatási és 
                és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke








