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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2Ö22. február 8-ai rendes, nyílt ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Hiv. szám:DV/1300-l/2022. Tárgy: Javaslat a Művelödési, Oktatási és Sport Alapítvány 2021.
évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

A Művelödési, Oktatási és Sport Alapítvány az elmúlt évben végzett tevékenységérol szóló
szakmai beszámolót elkészftette, és megküldte a Képviselö-testület részére. A beszámoló jelen
eloterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt képviselö-testületet, hogy az elkészített szakmaí beszámoló alapján a határozatÍ
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási és Sport
Alapítvány 2021. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segftő
előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: FenyvesÍ-Jóri Teréz intézmény-felügyeletí ügyintézö

Dunavarsány, 2021. január 31.
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2021. ÉVI BES2ÁMOLÓ
Művelődési, Oktatási és Sport Alapíryány

Az Alapítótól 500. 000 Pt-os támogatás érkezett 2021 -bea

1. A támogatás egy részét az alábbi pályázatok tnegvalósítására fordítottuk.

, Jri akaivk kmii míiiiíenkíhf^ "- 10 eve szűletett Piliuszky einlck-palyázat, Szabó Balázs művész'-
^encs díjiíladójával -s'

.'sr

100 écs ke^dte meg mimssferehmki s'ylgáliitat grff Tiethkn Istvm - címmel felhivás, tíszteletét és
emlékét kÍfejezo kopjafa állítása a Trianon Parkban ^

Virágús Varsánj - tásszervezoi köíben való részvétel. |
Y

2, Sia Iikelatáska Pnyramban való sikeres részvétel az Arpád Fejedelem ÁItalános Iskolával közösen,
amelynek eredményekénc 6 családnak nyernmk szeptemberben teljesen felszerelt hátizsákot. A
támogatott családok létszáma éyről-cvre nő. A feliu'vás utóprogramjakéDt közel 20 gyermeyi el

rajzveísecyen vettíink tészt.

I wsri H. Mikliis: "Kinek az ég alatt már senkije sincsen... " Online színházlíitogatás. a
áuaavarsányÍ felső tagozatosok részére. T
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3. E timogatásnak egy részét olyan civü szeivezet/ptogram támogatásáta használtuk fel, ala a

Hivatal, iUetve az Onkoimányzat közbejöttévei, tanácsolásával fordult hozzáak: -:

Jeneí Enikő sportoló hajóvásáriásához nyújtott támogatás; J
Földesi Külcso Phoenix Riidspoft Spoitegj'esület tagjanak Bolognai Világbajnoksigcm való
részvtíf-eléíicz nyúJtott tánaogatás. :T
Tekintettel an-a, liogy a Helyi Ertéktír önálló költségveréssel nem rendelkezilt, a digltahs
anyagok megörzéséhez Alapítrányunk bi-ztosítcitt merevlemezt. -.-

A Kutatórium nevében

Dunavarsány, 2021- január 24. .^ >, -6s^T
N|igyn^p dr. Cs olyó Eszter elnök
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