
 Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.

Javaslat az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemelésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Kováts Rózsa az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2016.09.20.
pénzügyi bizottság      2016.09.20.
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2016.09.20.

A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés a 224/2016.(IV.21.) határozatával az MMK
Nonprofit  Kft.  Előirányzatát  7.500  E  Ft-tal  megemelte.  Az  ügyvezető  igazgató  csatolt
kérelmében kérte az előirányzat 8.552 E Ft-tal való megemelését.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság
Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna
E-mail címe: bokor@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-151
Iktatószám: 9013-7/2016

Előkészítő aláírása: Bokor Zsuzsanna sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála sk. 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk.   
Leadás dátuma: 2016. 09.08.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb  megjegyzések: Az  előirányzat  növeléshez  többletbevétel  nem  kapcsolódik,  ezért  az
előirányzat-gazdálkodás során a növekedés csak más feladatok terhére biztosítható. 2016.09.09.
Dudás Pálné  
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JAVASLAT 

 az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemelésére

Tisztelt Közgyűlés!

A 2016.  évi  költségvetési  rendelet  az MMK Nonprofit  Kft.  támogatására eredetileg  32 M Ft-ot
tartalmazott, az ügyvezető-igazgató által kért 46,6 M Ft helyett.

A Közgyűlés a 224/2016.(IV.21.) határozatával az MMK Nonprofit Kft. előirányzatát 7.500 E Ft-tal
megemelte (1. számú melléklet).

Az  ügyvezető  igazgató  csatolt  kérelmében  kérte  az  előirányzat  további  8.552  E  Ft-tal  való
megemelését (2. számú melléklet)  Indoklásában hivatkozott  a hiányzó 7.500 E Ft-ra, továbbá
arra, hogy szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat alkalmaz július 1-jétől, ami további
1.052.500,- Ft kiadásnövekedéssel jár. Amennyiben a Közgyűlés támogatja az ügyvezető igazgató
kérelmét,  a  többlettámogatásra  fedezetet  biztosíthat  a  költségvetési  rendelet  5.b.  melléklet
„Intézményi tartalék” sora.

A pénzügyi és költségvetési osztály vezetője az előterjesztés fedőlapján az alábbi észrevételt tette:
Az  előirányzat  növeléshez  többletbevétel  nem  kapcsolódik,  ezért  az  előirányzat-gazdálkodás
során a növekedés csak más feladatok terhére biztosítható. 2016.09.09. Dudás Pálné  

Az  előterjesztést  az oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság  és  a
gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztések közgyűlési postázása után tárgyalta,
ezért a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztjük elő, amelyben az „A” változat
támogatja a kérelmet, a „B” változat elutasítja:

„A” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (IX. 22.) határozata

az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemeléséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) rendelet
5. a. melléklet 9.1. pontjában szereplő „MMK Nonprofit Kft.” előirányzat összegét 8.552.000,- Ft-tal
megemeli, amelyre a költségvetésről szóló rendelet 5. b. melléklet „Intézményi tartalék” előirányzat
nyújt fedezetet.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a  2016.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során  vegye
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figyelembe.

Felelős:     - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2016. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításának időpontja

„B” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XV. 22.) határozata

az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemeléséről szóló kérelem elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) rendelet 5. a. melléklet
9.1. pontjában szereplő „MMK Nonprofit Kft.” előirányzat összegét nem emeli meg.

      Felelős:   - a határozat közléséért:
a  polgármester

         -  a határozat közlésében való közreműködésért:

                      a jogi és szervezési igazgató
    Határidő: 2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

               Izsák Máté s.k.                                                         Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális       a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
       elnöke

        Pintér Attila sk.                
      a pénzügyi bizottság elnöke    
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