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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
Hiv. szám: DV/2972-1/2021.

Tárgy:
Javaslat a Művelődési, Oktatási és Sport Alapftvány
2020. évben végzett tevékenységérőlszólóbeszámolóelfogadására

A Művelödési, Oktatási és Sport Alapítvány az elmúlt évben végzett tevékenységéröl szóló
szakmai beszámolót elkészítette, és megküldte a Képviselő-testület részére. A beszámoló jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Határozati

avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetésérólés a veszélyhelyzeti intézkedésekhatálybalépésérőlszóló27/2021.
(I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módositásaról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljarva a
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2020. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen
határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerintí - szakmai beszámolót elfogadoin.
Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
Az előterjesztést készítette:

Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügyintéző

Dunavarsány, 2021. február 18.
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Az előterjesztés törvényes:
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2020. ÉVIBESZÁMOLÓ
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
I.

Az Alapítvány 2020. évitevékenysége aza}ábbiakbólállt.
AzAlapítótól 500,000 Ft-os támogatásérkezett2020-ban

1. A támogatásegyrészétaz alábbipályázatokmegvalósításáia forditottuk. A költségekjelentős
tésze a kiosztott szümmalas és értékesdíjakat fedezték.

A karantén teljes időszaka alatt - március 16-tól júniusig - "eniine kvysségi akdába"hívtunk
mindetl dunavarsányi lakost azzal a céllal, bogy megosszuk cgymíssal, ki, hogyan, niivel tölti a

"kényszcrszünet" idejét. F'ényképet, ajzot, esszét, verses költeményt várunk, amclycket heü
rendszeiességgel a város oldalan megosztottunk, a legjobbat díjaztuk. A Naplóbanmegjelent
beszámolók meüékeh-'e.

,

MegSretett a testt... " - Trianon 100 évfotdulója aücalmából onliae-képeslapgyujtési közösségi

akciót hirdettuak. FeUiívás mellékelve.

Virágos Varsáig - tásszen-ezoi kölben való akdvitás.

2. Sió Iskolatáska Prografflban való sikeres lészvétel az Arpád Fejedelem Altsdános Iskolával
közösen, amelynek eredményeként 4 családnals; nyertünk szeptemberben teljesen felszerelt
hárizsákot.Tekintettel aira, hogy a jelentkezés egy gfeanek esetében nem volt eredményes, a
családnakbeiámlazásitárgyi segélyt biztosítottunk.

A fdhívás utóprogiamjaíént k02el 40 gyennekfcel lajzveisenyen vettünk részt.

3. E tátnogatásnsAegyrészétolyan civil szervezet/progtam támogatásátahasználtukfel, aki a
Hivatal, ifletve az Önkoonányzatközbejöttével,tanácsolásávalfordult hozzánk;
HolkánéLovasKataliníjász versenyzőrészéie3D-s célmegvásállásáhozayújtott tátnogatás;
Dr. Gligorjános veises kötetének megjeknéséhez nyújtott táfflogatás;

4. A támogatás egy tészét az Alapítvány admüuszütatív muködtetéséle használtuk fel. A
működési költségemk soríban postaköltségek' és bankköltségek szerepelnek. A könyrelést
továbbiais CsobolyóKatalin fökjánjáskéntvégzi.

Alapítványunk 2020-banis sikeresenvett fészta NEApályázatánis.
5. Hosszú idő óta Alapítványunk újia átlépte Városunk határát és a Mimszterelnökség országos
Advenri Civil Böize kampányában 3 Pest megyei civil szervezetet - Majosháza, Refotfflátus
Dunamentí Kistéiségi Diakónia, Szigethalom, CsepeI-Szigeri Fogyatékosok Spottegyesülete,
Gödöüő,Csörsz-Arok Meate Egyesület - támogattunk.

Az Alapító megrisztdő támogatását ismételten megköszönve, az Ujesztendő előtt reményteljes
szfwel kéfjük a fenti beszáffloló elfogadását.
A Kuratórium nevében

Dunavarsány,2020.január25.
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