
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásnak napja: 2017. április 21.

Javaslat  a „Dunaújvárosiak  Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási  szerződés
módosítására

El  őadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:     Dr. Molnár Attila aljegyző

Meghívott:     -

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                            2017. 04. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány  kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatához,  melyben  kérelmezte  az  alapítvánnyal  2016.  március  31-én  megkötött
támogatási szerződésben rögzített „támogatás visszafizetési határidő” módosítását. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 11087-2/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



J  AVASLAT

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  122/2016.  (III.17.)  határozatával  Pecsét  István
gyógykezelésének  céljából  2.000.000,-  Ft  összegű  visszatérítendő  támogatást  biztosított  a
„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány részére (a határozatot lásd a 2. számú mellékletben). 

Fenti felhatalmazás alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-
én,  a  9194-16/2016.  ügyiratszámon  támogatási  szerződést  kötött  a  közalapítvánnyal,  (a
szerződést a 3. számú mellékletben helyzetük el) melynek 6.1. pontjában rögzítette, hogy a
támogatási összeget a Kedvezményezett 2017. március 31-ig köteles visszafizetni. 
  
A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány  kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatához, melyben jelezte, hogy a vele 2016. évre megkötött támogatási szerződésben
rögzített  „támogatás  visszafizetési  határidejének”  módosítását  kéri.  (a  kérelmet  a  4.  számú
mellékletben helyeztük el). A kérelmezett határidő: 2017. december 31. napja.
A „Dunaújvárosiak Életéért”  Közalapítvány  kérelméhez mellékelte a kuratórium 3/2017.  (III.28.)
számú határozatát.
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 42. § 4. pontja szerint:
„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;”.

Fenti  törvényi  rendelkezés  alapján  (figyelemmel  az  alapítványi  forrás  átvétele  szófordultra)
kizárólag a Közgyűlés jogosult döntést hozni a határidő módosításról.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a támogatási szerződés 9. pontja rendelkezik a szerződés-
módosításról, mely az alábbiakat írja elő:
„9. A szerződés módosítása
9.1. Jelen szerződés módosítása a Szerződő Felek közös akaratából, kizárólag írásban történhet.
9.2.  A  Kedvezményezettnek  a  szerződés-módosításra  irányuló  kérelmét  írásban,  részletes
indokolással  ellátva kell  a Támogató részére előterjesztenie.  Kedvezményezett  kizárólag olyan
indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit
utólag nem változtatja meg. Szerződés módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási
cél  megvalósulását  nem  veszélyeztető  határidő-módosítás,  a  feladat  költségvetésének
módosulása,  valamint  a Kedvezményezett  adólevonási jogosultságában bekövetkezett  változás
miatt,  amely  módosítást  az  eredeti,  vagy  a  korábban  módosított  támogatási  szerződésben  a
támogatás  felhasználására  meghatározott  véghatáridő  leteltéig  írásban  kezdeményezheti.  Az
elszámolási határidő módosítására vonatkozó kérelmet az elszámolási határidő lejártát követő 15
nappal megelőzően kell a Támogatóhoz benyújtani.
9.3.  Nincs  helye  szerződés-módosításnak,  ha  a  módosítás  (tartalma  szerinti,  illetve  többszöri
módosítás esetén a módosítások összességében) jogszabályba ütközne.
9.4. A Támogató jogosult  a Kedvezményezett  nem kellően megalapozott  szerződés-módosítási
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható
okból  ered,  így  az  eset  összes  körülményeit  mérlegelve  a  Támogató  jogosult  választani  a
szerződés-módosítás  és  a  szerződésszegés  esetén  alkalmazható  jogkövetkezmények  (elállás)
között.”

Az  előkészítő  álláspontja  szerint  a  javasolt  szerződés-módosítás  nem  ütközik  a  fent  idézett
szerződéses rendelkezésekbe, továbbá nem ellentétes az Áht., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendeletével.  Ezen  kívül  összhangban  van
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló”  37/2015.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 11. §-ába foglalat
szerződés módosítási rendelkezéseivel is.. 

A „Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány” a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzést az 5.



számú mellékletben helyzetük el, továbbá a  6. számú mellékletben helyzetük el a „Bíróságok
hivatalos  honlapjáról”  a  közalapítvány  bejegyzett  jelenlegi  működési  adatait  tartalmazó
nyomtatványt. A névjegyzék a 2011. évi CLXXXI. törvény 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles. 
A fent említettek alapján elkészítettük a fenti számú szerződés módosítását, mely a támogatási
összeg visszafizetési határidejét a kérelemnek megfelelően kitolja 2017. december 31-ig.

Az előterjesztés 1.  számú  mellékletében helyzetük el  -  a vissza nem térítendő támogatások
nyújtására - a közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés módosítását.

Az előterjesztést az előkészítés törvényességi szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály
véleményezte, és azzal kapcsolatban észrevételt nem tett.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságot 2017. április 19-ei rendkívüli  ülésén
megtárgyalta,  és  a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelet 44. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján véleményezte.
 A bizottság véleményét a bizottság elnök a Közgyűlésen szóban ismerteti.
Fentiek  alapján az alábbi  határozati  javaslatot  és szerződés-tervezet  terjesztem elfogadásra  a
T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul a 122/2016. (III.17.)
határozata  alapján a  Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvánnyal  2016.  március  31-én -  Pecsét
István gyógykezelésének segítése érdekében - megkötött  visszatérítendő támogatás nyújtására
vonatkozó „Támogatási szerződés” módosításához.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  rögzíti,  hogy  az  1.  pont  szerinti  szerződés
módosítása  kizárólag  a  2.000.000,-  forint  támogatás  egyösszegben  történő  visszafizetési
határidejét  érinti.  A Közgyűlés  a  támogatás  visszafizetésének  határidejét  2017.  december  31.
napjában határozza meg.   

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a humán ügyekért felelős alpolgármestert,
hogy a határozat 1. számú mellékletét képező „Támogatási szerződés” 1. számú módosítását a
Közgyűlés nevében írja alá. 

Felelős:   - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért: 
                   a humán ügyekért felelős alpolgármester
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                   a szociális osztály vezetését ellátó aljegyző

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. április 25.
       - a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését

követően haladéktalanul

Dunaújváros, 2017. április 21. 

Tóth Kálmán
az ügyrendi, igazgatási és jogi

      bizottság elnöke s.k.
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