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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviseló-testületének

2023. február 14-ei rendes, nyílt ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Hiv. szám:DV/1491-l/2023. Targy: Javaslat a Művelödési, Oktatási és Sport Alapítvány 2022.
évben végzett tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló elfogadására

A Művelödési, Oktatási és Sport Alapftvány az elmúlt évben végzett tevékenységéről szóló
szakmai beszámolót elkészítette, és megküldte a Képviselö-testület részére. A beszámoló jelen
elöterjesztés mellékletét képezi.

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

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Varos Onkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási és Sport
Alapítvány 2022. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja.

Határido: azonnal

Felelős: Polgarmester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Lex Lilla Íntézményfelügyeleti referens

Dunavarsány, 2023. február 7.
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2022. ÉVI BESZÁMOLÖ
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány

Az Alapítótól alapitványi "általános cél" elérésére 500. 000 Ft-os támogatás érkezett 2022-ben

I. A támogatás egy tészét az alábbi pályá'^atok megyalósítására fordítottuk.

1. l^emes Na^y A.gnes 100 éves s^uktésnapja alkalmából a Művelődési, Oktafási és
Spott Alapítvány a Petőfi Művelődési Ház és KÖnyvtár kÖzi-eirLuködésével a SoU Deo
Gloria Köxösségi Házban szavalóversenyt tartott. Közel 50 gyermek vett részt a Idhívásban,
a zsűri elnöke az alsó tagozatosoknál Veres Andrea, a Palinta Társulat énekese, a felső
tagozatban Szabó Máík színművész volt. Ertékes díjakért folyt a verseny, gazdagon terített
asztal várta valamennyi résztv'evőt és annak kísérőJét. Beszámolónk a Dun.avaísán)Ti
Naplóban, Ületve a Dunamédiánál elérhető.

2. "Virágos Varsánf^ kertszépítő versenyben tásszetvezői kötben való részvételünk a
kezdetektől fogva biztosított. Idén is a Soli Deo Gloria Közösségi Ház tartottuk a zsűrizést,
ÍUetve a díjátadód, színvonalas és miaőségi ajándékok kíséretében. Valamennyi költség
viseléséhez hozzájámltunk. A Napló hírt adott az eseményről, felhívásaiak rendszetesen
meg-jelentek.

3. Sió Iskolatáska Programban való sÍkeres részvétel az Arpád Fejedelem Altalános Iskolával
közösen, amelynek eredményeként 6 családnak nyertünk szeptemberben teljesen felszerelt
hátizsákot. Három éve folyamatosan biztosított a támogatásunk, az elmúlt időben közel 20
gyermeknek sikerült a gazdagon felszerelt iskolatáskát adományoznunk A felhívás
utóprogramjaként 2022-ben is citka 20 gyermekkel rajzversenyen vettünk részt. A teljes
prografflban több mint 100 gyermek volt érintett 2020. óta.

II. E támogatásnak a legkÍsebb részét he/yí programok támogatására használtuk fel: Városi
Virágvasámapi Családi Napon játék, édesség a résztvevőknek; Bóbita Ovodai Családi
Naphoz tombola ajándék vásáílása; közösségÍ gyermek/családi rendezvények szerény
tamogatasa.

III. Tekintettel arca, hog}T a Helyi íi. rtéktár önálló költségvetéssel nem. rendelkezik, Alapíf\"ányunk
áldozatot váüal az Etíéktát működtetéséhez, valaiTtint a. helyi értékek könw formájában való
megjelenéshez. Tervezett megjelenés 2023 tavasz.

IV. Muködési költségek rendezése, kiemelfen bankkÖltség, iUetire postaköltség. Alapítványunk
valamennyi városi ünnepség alkalmával az emlékezés virágát elhelyezi köxtereink szobraira,
iüetve a Városházán található Kossuth táblára.

Az Alapitótól "sport célok" elétésére 1.200.000 Ft-os támogatás érkezett 2022-ben

Hivatal, ületve az Onkomiányzat közbejöttével, tanácsolásával fordult hozzánk támogatásért:

Jenei Enikő sportoló spottszemüveg vásárlása.
Szigct Dance TSE dunavarsányi sportolóinak támogatása.
Földesi Kincső és Jakab Letícia Phoenix Rúdsport Sportegyesülct tagjaínak Sassuoulo
(Olaszors^ág) Világbajnokságon való i-cszvételükhöz nyújtott támogatás.
Nagy Benjámin Bendegúz rallysport versenyző nevezési díjához való hozzájámlás.
Classíc Car Dumvarsán.y Veterán Jái-mű Egyesület rcs^crc infrakapus időméró bcícndc^cs
vásárlása.



Szüágyi Zoltán, a "Jégember" extrém sportoló Andokba tervezett expedíciójához víiló
hozzájámlás.

A Dunavarsányi Rrdélyiek Egyesületének éves rendes nyári sportnapjához biztosítottunk hozzájárulást,
Ületve a dunavai-sányi 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat úszás oktatásához n)Tújtottunk segítséget

Ismételten köszönjük az Alapító nagylelkű támogatását, amelyet a jövőben is bizalommal remélünk!

A Kuratórium nevében

Dunavarsány, 2022. január 24.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök


