
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. október 20.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági
elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges többletforrás biztosítására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó osztályvezető
Meghívott: -
Véleményező b
izottságok:
Pénzügyi bizottság 2016. 10. 18.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 10. 18.
A napirendi  pont  rövid tartalma:  Az  adóhatósági  ügyintézés fejlesztése céljából  elektronikus
ügyintézés (ÁNYK) bevezetését tervezzük, melynek forrása a költségvetési rendeletben nem került
rögzítésre, ezért a Közgyűlésnek – egyetértés esetén – döntenie kell 4.073.525 Ft többletforrás
biztosításáról, átcsoportosításáról. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Adóhatósági Osztály
Ügyintéző neve: Szaniszlóné Szabó Ildikó
E-mail címe: szaniszlone@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-235 
Iktatószám: 27011/2016

Előkészítő aláírása: Szaniszlóné Szabó Ildikó s.k. 
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Benkovics Kornélia s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta  s.k.                        
Leadás dátuma: 2016. 10.07.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 10.07.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



                                        JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági elektronikus
ügyintézési rendszer-fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosítására 

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  önkormányzati  adóhatóságához  az  adóhatóság  honlapján
megtalálható adóbevallási  és egyéb nyomtatványok elektronikus kitöltést követően kinyomtatva,
hitelesítve adhatóak be. Jelenleg nincs lehetőség azok elektronikus úton történő beküldésére.
Az ügyfelek,  könyvelők  igényének  eleget  téve az  ügyintézés  egyszerűsítése céljából,  valamint
figyelembe  véve,  hogy  a  megyei  jogú  városok  legtöbbjénél  már  működtetnek  elektronikus
ügyintézést, adóhatóságunk is a jövő évtől biztosítani szeretné ezt a lehetőséget adózói számára.
A bevezetés hosszas előkészületet igényel, így már ez évben meg kell kezdeni a fejlesztői munkát.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője három árajánlatot kért be a közigazgatás fejlesztésére
szakosodott  cégektől.  A háromból egy foglalkozik  kiemelkedően az önkormányzati  adóhatósági
elektronikus ügyintézés szoftver fejlesztésével, így szinte kizárólagosan végzi az önkormányzatok
számára ezt a feladatot. Adóhatóságunknál használt elektronikusan kitölthető nyomtatványokat is
Ők állították elő és fejlesztik folyamatosan a változások figyelembe vételével.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2016. évi  költségvetésében a feladatra forrás
nem került meghatározásra, ezért a Közgyűlésnek – egyetértés esetén – döntenie szükséges a
többletforrás biztosításáról, átcsoportosítás útján.
Az  előterjesztést  az  előkészítés  szakaszában  a  költségvetési  és  pénzügyi  osztály  vezetője
láttamozással látta el.

Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság és a pénzügyi bizottság a közgyűlési
postázást követően tárgyalta meg, ezért a bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyű-
lésen szóban ismertetik.

 
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
……./2016. (X.20.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági elektronikus
ügyintézés szoftver fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  adóhatósági  elektronikus  ügyintézés
szoftver fejlesztésére 4.073.525 Ft többletforrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.
(II.19.) önkormányzati rendeletében a 7/a melléklet 17. Önkormányzati jogalkotás alcímben
Szoftver  fejlesztés  elnevezésű  új  soron,  a  2016.  évi  költségvetési  rendelet  3.  melléklet
Közhatalmi bevételek jogcím soron megnövelt előirányzat terhére. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést  a  2016.  évi  költségvetési  rendelet  soron  következő  módosításakor  vegye
figyelembe.

Felelős:   -    a határozat végrehajtásáért:
         jegyző

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



Határidő:      a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. október 20.

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

             bizottság elnöke
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