
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06.15.

Javaslat a Dújv. Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált villamos
energia E-On részére történő kiegyenlítésére

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:  

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.06. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Táncsics M. u. 36/2 sz. alatti ingatlant (volt Zöld SZTK) Önkormányzatunk megvásárolta
2016.  második  félévében.  Az  őrzés,  takarítás  folyamán  elhasznált  villamos  energia  számlája
megérkezett, kifizetéséhez forrás átcsoportosítására tesz javaslatot jelen előterjesztés.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 19002/2017.

Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat

A Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált villamos
energia E-On részére történő kiegyenlítésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Táncsics M. u. 36/2 sz. alatti ingatlant (volt Zöld SZTK) Önkormányzatunk

megvásárolta  2016.  második  félévében.  Az őrzéshez (világítás,  fűtés)  illetve  az  épület

takarításához,  lomtalanításához használt  gépek energia  ellátásához villamos energiára

van szükség. Ennek biztosítására 2016. november 22-én szerződést kötöttünk az E-On

Energiaszolgáltató  Kft.-vel  határozott  időtartamra,  azaz  2017.11.22-ig.  A  megérkezett

számla  kiegyenlítésére,  valamint  a  2017.  november  22-ig  még  felmerülő  áramdíj

kifizetésére  100.000,-  Ft  fedezetet  a  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Város

Önkormányzata a 2017.  évi  költségvetésének 5.  mellékletének 2. Városüzemeltetés 3.

dologi  kiadások „közvilágítási  áramdíj”  sorról  átcsoportosítással  javasoljuk biztosítani,  a

költségvetés  5.  melléklet  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  dologi  kiadások kiemelt

sorára.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a

bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének



………./2017.(VI.15.) határozata

A Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált villamos

energia E-On Energia Szolgáltató Kft. részére történő kiegyenlítéséről

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros Megyei

Jogú Város Önkormányzata és az E-On Energiaszolgáltató Kft.-vel 2016. november 22-én egy

éves határozott időtartamra megkötött Dunaújváros Táncsics Mihály utca 36/2 (volt Zöld SZTK)

felhasználási  helyhez  kapcsolódó  villamos  energia  kifizetéséhez  szükséges  forrás

átcsoportosítását jóváhagyja.

2) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Város

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017 (II.16.) rendelet

5.  mellékletének  2.  Városüzemeltetés  3.  dologi  kiadások  „közvilágítási  áramdíj”  sorról  a

költségvetés  5.  melléklet  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  dologi  kiadások  kiemelt  sorára

100.000 Ft átcsoportosításával biztosítja.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt

kötelezettségvállalást  a 2.  pontban foglaltaknak megfelelően a 2017.  évi  költségvetési  rendelet

következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:  a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért: a költségvetési és  

pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2017. június 15.

Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési

 bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k. Cserni Béla s.k.
     az ügyrendi, igazgatási a városüzemeltetési, környezetvédelmi               
    és jogi bizottság elnöke       turisztikai bizottság elnöke


