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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 05. 09.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati
rendelete módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 08.
pénzügyi bizottság 2017. 05. 08.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  gazdálkodási  rendelet  újabb  módosítása  a
beszerzésre  vonatkozó  szabályozás  újabb  módosítása  miatt  vált  szükségessé  annak
érdekében, hogy a Modern Városok Program és egyes TOP pályázatok megvalósítása
minden esetben határidőre befejezhetővé váljon.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Közgyűlési és informatikai osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-155
Iktatószám: 2414-4/2017.

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta
Leadás dátuma: 2017. 05.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 05.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Általános indokolás

A közgyűlés  2015.  május  21-én  tartott  ülésén  megtárgyalta  és  elfogadta  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendeletet  (a  továbbiakban:
GKR.), melyet több alkalommal, utoljára 2017. január havi ülésén  módosított, tekintettel arra, hogy
az  önkormányzat  és  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  egymással  2016.  augusztus  hónapban
közfeladat ellátási szerződést kötöttek a Modern Városok Program és Területi- és Területfejlesztési
Program (a továbbiakban: TOP) megvalósításhoz szükséges pályázati tevékenység ellátására.

A fejlesztések pályázati tevékenységének jogszerű lebonyolításához a GKR. Ismételt módosítása
indokolt akként, hogy a GKR. 40. §-ának (3) bekezdése kiegészül azzal, hogy a GKR. 40. §-t nem
kell  alkalmazni  azon  pályázatokhoz  kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő
beszerzésekre,  amelyekbe  az  önkormányzat  bármely  100%-os  tulajdonában  lévő  gazdasági
társasága ajánlattevőként bevonható.

A módosítás oka az, hogy a pályázati támogatás gyors és hatékony felhasználása érdekében az
építési  beruházásokhoz  kapcsolódó  kivitelezés  esetén  az  in-house  szervezetek  bevonásra
kerülhessenek, mellyel a pályázatok határidőre történő befejezése megvalósítható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat a GKR. 40. §-ának (3) bekezdését módosítja, azt egy új g) ponttal egészíti ki.

A 2. §-hoz

E § hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz. A jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX.  törvény 7.  §  (2)  bekezdése  szerint  ha a  szabályozás  célja  másként  nem érhető  el,  a
jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés
időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

Az előterjesztést 2017. május 8-ai rendkívüli ülésén megtárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  és  a  pénzügyi  bizottság.  A bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet elfogadására.

Dunaújváros, 2017. május 9.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke



1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2017. (V.09.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI.  törvény  3.  §  (1)  bekezdés  6.  pontjában,  6.  §  (5)  és  (6)  bekezdésében,  11.  §  (16)
bekezdésében,  13.  §  (1)  bekezdésében,  18.  §  (1)  bekezdésében;  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az
államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény 97.  § (2)  bekezdésében kapott  felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés
j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.  §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendeletének  40.  §-ának  (3)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény hatálya alá tartozó művészeti tevékenységre,
b) a hatósági eljárás során történő beszerzésekre,
c) a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Kormányrendelet hatálya alá
tartozó tervpályázati eljárásokra,
d) az olyan szolgáltatás megrendelésekre, feltéve, hogy azok értéke a nettó 1 millió forintot nem
haladja meg, melyek teljesítése jellegénél fogva bizalmi jellegű, személyhez vagy szervezethez
kötött,
e) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 3. § 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az
állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár,
illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési készültség vagy az azt
közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre,
f) azokra a közbeszerzési értékhatárt  el nem érő beszerzésekre, amelyeket a Vasmű u. 41.
Irodaház  Kft.  a  Modern  Városok  Program  és  a  Területi-  és  Településfejlesztési  Program
keretében folytat le közfeladat ellátási szerződés alapján,
g)  azon  pályázatokhoz  kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzésekre,
amelyekbe  az  önkormányzat  bármely  100%-os  tulajdonában  lévő  gazdasági  társasága
ajánlattevőként bevonható.”

2. § Ez a rendelet 2017. május 9-én 9.00 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

        Cserna Gábor                                   Dr. Sürü Renáta
                                          polgármester                                           jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. május 9-én kihirdetésre került.

                                                                                        Dr. Sürü Renáta
                                                                                                    jegyző


