
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására
El  őadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Meghívott: .
Véleményez  ő bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2017.05.09.
pénzügyi bizottság  2017.05.09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.05.10.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  174/2017.  (III.  9.)  PM  határozattal  kiírt  2017.  évi
Közművelődési  pályázatra  50  kérelem  érkezett,  a  felosztható  összeg  15  M  Ft.  13  kérelmet
alapítvány nyújtott be, ezekről a közgyűlés dönthet.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 7668-58/2017.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László 
Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra 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:           Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2017. május 3. Ellenőrzés dátuma: 2017. május 4.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
 a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Polgármestere a 2017. évi Közművelődési pályázatot a  174/2017. (III.9.) PM
határozatával írta ki. (1. számú melléklet) A pályázatok beadásának határideje április 20-a volt.

50 pályázat érkezett, 75.048 E Ft-ra nyújtottak be kérelmet, a felosztható keret 15.000 E Ft. A
benyújtott  igényeket  táblázatban  foglaltuk  össze,  ez  a  2.  számú  melléklet,  a  beérkezés
sorrendjében  tartalmazza  az  összes  pályázatot.  A szükséges  nyilatkozatokat  és  igazolásokat
valamennyi  pályázó  megküldte,  azok  az  előkészítő  osztályon  a  kulturális  ügyintézőnél
megtekinthetők. 

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 13 alapítványi kérelmet az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

PÁLYÁZÓ TÉMA JAVASLAT 
E FT

Dunaújvárosi Szonáta
Zeneművészeti Alapítvány

Adventi koncert szervezése

Dunaújvárosi Vasas
Táncegyüttes Alapítvány

Felnőtt néptánc-találkozó  az együttes
65.évfordulója alkalmából

Dunaújvárosi Evangélikus
Centrumért Alapítvány

Pentele Szakrális Szabadegyetem előadásai

Aranyecset Alapítvány Vizuális képzés: tehetségfejlesztő
foglalkozások, kiállítások az Arany
Galériában, Arany János emlékév 

Muzsikáló Fiatalok Alapítvány Novemberben rendezendő Karai József
kórusfesztivál

Jószolgálati Otthon
Közalapítvány

Ragyogj kékben - autizmus világnapja helyi
előadókkal

Jószolgálati Otthon
Közalapítvány

„Mesekönyv” készítése az ellátottak
munkáiból

„Petőfis Tanítványainkért”
Alapítvány

Római városrészi családi napok

Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Legyen turista egy tervezőasztalon!
Múzeumpedagógiai program az építészeti

emlékek tanútján

2



Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Chicagói  (ASEEES) kongresszuson a város
és Vasmű műpártolási gyakorlatának

bemutatása Nagy Annamária
művészettörténész előadásában

Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Acélszobrász szimpózium és alkotótelep

Modern Művészetért
Közalapítvány

20 éves a Kortárs Művészeti Intézet -ünnepi
rendezvénysorozat szeptemberben

Rudas Alapítvány Római városrészi program: Intercisa
történetének feldolgozása, ismeretterjesztő
előadások szervezése, diákköri versenyen

való részvétel

A pályázatokat 3. számú mellékletként csatoltuk.

2017-ben a Közművelődési pályázat egy fordulós, ezért annak érdekében, hogy a támogatás ne
csak fél évre szóljon (június-december) javasoljuk, hogy a támogatásról szóló határozat dátuma és
2018. február 28-a között legyen a támogatás felhasználhatóságának időtartama, az elszámolás
határideje pedig 2018. március 31-e legyen. A 2016. évi pályázati támogatással valamennyi érintett
szervezet elszámolt.

Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  a  május  9-ei  ülésén  az  alábbi  pályázatok
támogatására tett javaslatot:

PÁLYÁZÓ TÉMA JAVASLAT 
E FT

SZAVAZATI
ARÁNY

Dunaújvárosi
Szonáta

Zeneművészeti
Alapítvány

Adventi koncert szervezése 400 8 igen

Aranyecset
Alapítvány

Vizuális képzés:
tehetségfejlesztő foglalkozások,
kiállítások az Arany Galériában,

Arany János emlékév 

300 8 igen

Muzsikáló Fiatalok
Alapítvány

Novemberben rendezendő
Karai József kórusfesztivál

500 8 igen

Jószolgálati Otthon
Közalapítvány

Ragyogj kékben - autizmus
világnapja helyi előadókkal

450 8 igen

Jószolgálati Otthon
Közalapítvány

„Mesekönyv” készítése az
ellátottak munkáiból

250 8 igen

„Petőfis
Tanítványainkért”

Alapítvány

Római városrészi családi napok 375 8 igen

Dunaferr Art
Dunaújváros
Alapítvány

Legyen turista egy
tervezőasztalon!

Múzeumpedagógiai program az
építészeti emlékek tanútján

100 7 igen 1 tartózkodás
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Dunaferr Art
Dunaújváros
Alapítvány

Chicagói  (ASEEES)
kongresszuson a város és

Vasmű műpártolási
gyakorlatának bemutatása Nagy
Annamária művészettörténész

előadásában

175 8 igen

Modern Művészetért
Közalapítvány

20 éves a Kortárs Művészeti
Intézet -ünnepi

rendezvénysorozat
szeptemberben

850 8 igen

Rudas Alapítvány Római városrészi program:
Intercisa történetének

feldolgozása, ismeretterjesztő
előadások szervezése, diákköri

versenyen való részvétel

100 8 igen

Azaz 3.500.000,- Ft-ra.

A bizottság nem támogatta az alábbi kérelmeket:

Dunaújvárosi Vasas
Táncegyüttes

Alapítvány

Felnőtt néptánc-találkozó  az
együttes 65.évfordulója

alkalmából

- 8 igen

Dunaújvárosi
Evangélikus
Centrumért
Alapítvány

Pentele Szakrális
Szabadegyetem előadásai

- 7 igen, 1 nem
szavazott

Dunaferr Art
Dunaújváros
Alapítvány

Acélszobrász szimpózium és
alkotótelep

- 5 igen 1 nem 2
tartózkodás

A pénzügyi  bizottság a május  9-ei  ülésén 5 igen szavazattal  támogatta  az oktatási,  kulturális,
ifjúsági és sportbizottság javaslatát.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság a május 10-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést, és 4
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
javaslatát.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (V. 18.) határozata

a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2017. (III.9.) PM határozattal kiírt 2017. évi
„Közművelődési  pályázat”-ra  benyújtott  alapítványi  kérelmek  közül  támogatja  az  alábbiakat,
összesen 3.500.000,- Ft értékben:
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Pályázó neve Pályázat témája Támogatás E Ft

Dunaújvárosi Szonáta
Zeneművészeti Alapítvány

Adventi koncert szervezése 400

Aranyecset Alapítvány Vizuális képzés:
tehetségfejlesztő

foglalkozások, kiállítások az
Arany Galériában, Arany János

emlékév 

300

Muzsikáló Fiatalok Alapítvány Novemberben rendezendő
Karai József kórusfesztivál

500

Jószolgálati Otthon
Közalapítvány

Ragyogj kékben - autizmus
világnapja helyi előadókkal

450

Jószolgálati Otthon
Közalapítvány

„Mesekönyv” készítése az
ellátottak munkáiból

250

„Petőfis Tanítványainkért”
Alapítvány

Római városrészi családi
napok

375

Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Legyen turista egy
tervezőasztalon!

Múzeumpedagógiai program az
építészeti emlékek tanútján

100

Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Chicagói  (ASEEES)
kongresszuson a város és

Vasmű műpártolási
gyakorlatának bemutatása

Nagy Annamária
művészettörténész

előadásában

175

Modern Művészetért
Közalapítvány

20 éves a Kortárs Művészeti
Intézet -ünnepi

rendezvénysorozat
szeptemberben

850

Rudas Alapítvány Római városrészi program:
Intercisa történetének

feldolgozása, ismeretterjesztő
előadások szervezése, diákköri

versenyen való részvétel

100

A  pályázati  támogatásokat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetése 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” előirányzat
terhére kell biztosítani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi pályázatokra:

   Pályázó neve Pályázat témája

Dunaújvárosi Vasas
Táncegyüttes Alapítvány

Felnőtt néptánc-találkozó az együttes 65.évfordulója alkalmából
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Dunaújvárosi Evangélikus
Centrumért Alapítvány

Pentele Szakrális Szabadegyetem előadásai

Dunaferr Art Dunaújváros
Alapítvány

Acélszobrász szimpózium és alkotótelep

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban
meghatározott  döntésről  értesítse  a  pályázókat,  kösse  meg a  nyertes  pályázókkal  a  37/2015.
(XII.18.) önkormányzati  rendelet 3. mellékleteként elfogadott  minta alapján készített  támogatási
szerződéseket, és gondoskodjon a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről.

Felelős:  -   a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester      
    -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:    a határozat közlésére: 2017. május 31.

        a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok  
        benyújtását követő 8 munkanapon belül

Dunaújváros, 2017. május 18.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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