
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. június 15.

Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási
szerződés módosítására

Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

E  lőkészítő: Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály-
vezető
Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Vargáné Kocsis Anikó - kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. június 6.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. június 7.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Közgyűlése  355/2017.  (V.18.)  határozata  értelmében  a  Dunaújvárosi  Gárdonyis
Tanulókért  Alapítvány  170.000,-  forint  önkormányzati  támogatást  kapott  a  Villejuif-i
tánciskolai projekt megvalósítására. Az Alapítvány elnöke kérte a szerződés módosítását,
mivel  a  pénzt  –  az  eredeti  kérelemben  foglaltaktól  eltérően  –  repülőjegy  kifizetésére
fordítanák.  A  szerződés  módosítása  a  tevékenységi  kör,  valamint  a  felhasználás
időpontjának módosítására vonatkozik.

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

Iktatószám:       13002-17/2017.

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: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.05.30. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.30.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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Egyéb megjegyzések:
JAVASLAT 

a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  355/2017.  (V.18.)  határozata  értelmében  a
Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány 170.000,- forint önkormányzati támogatást kapott a
Villejuif-i tánciskolai projekt támogatására. A támogatási szerződés 2.2. a) pontja határozza meg a
támogatott tevékenységeket. (1. számú melléklet).

Az  Alapítvány  elnöke  levélben  kérte  a  szerződés  módosítását,  mivel  a  támogatás  összegét
repülőjegy vásárlására szeretnék felhasználni. (2. számú melléklet). 
Az elnök asszony tájékoztatása alapján a módosítást az indokolja, hogy az utazáshoz szükséges
repülőjegyeket már márciusban megvásárolták, a szerződés aláírására azonban később került sor,
az  eredeti  kérelemben a  jegyek  megvásárlásának  támogatása  pedig  nem szerepelt.  A jegyek
vásárlásának időpontja kívül esik a szerződés időbeli  hatályán. A kérelem alapján javasoljuk a
támogatási szerződés 2. 2. a), valamint 5.2. pontjának módosítását. 

A jogi, szervezési, és intézményigazgatási osztály előkészítette a szerződés módosítását, amely a
határozat melléklete lesz.

Az előterjesztést a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága június 6-i ülésén tárgyalta
és egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést június 7-i ülésén tárgyalta és közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének

 …/2017. (VI.15.  )   határozata
a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés

módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  Dunaújvárosi  Gárdonyis
Tanulókért Alapítvánnyal  a 355/2017.  (V.18.)  határozat  alapján 2017.  május 29-én megkötött
támogatási szerződés 
-  2.2.a)  pontjában  a  támogatott  tevékenységek  körébe  „repülőjegy  vásárlása”  kerüljön  a
„buszbérlés, utasbiztosítás és ajándékok vásárlása” helyett,
-  5.2.  pontjában  a  támogatás  felhasználásának  kezdő  időpontja  2017.  március  1.  legyen  a
„támogatás átutalását követő nap” helyett.
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 1.
sz. módosításának aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   2017. június 29.

Dunaújváros, 2017. június 15.              

           Lőrinczi Konrád s.k.                                          Tóth Kálmán s.k.
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       a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok            az ügyrendi, igazgatási és jogi 
                     bizottságának elnöke                                                 bizottság elnöke
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