
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. október 20.

Javaslat  az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  rendeletének  egyes
előirányzatainak  átcsoportosítására  Polgármesteri  Hivatal  épületében  történt
hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében

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

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető
Gyenge Lajos – vezető informatikus

Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
Pénzügyi bizottság 2016. 10. 18.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 10. 18.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri
Hivatalában  hálózatfejlesztés  történt,  amelynek  fedezete  a  Polgármesteri  Hivatal
költségvetésébe  került  betervezésre.  A  számla  kifizetése  érdekében  előirányzat
átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat költségvetésébe.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: közgyűlési és informatikai osztály
Ügyintéző neve: Gyenge Lajos
E-mail címe: gyenge@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-120
Iktatószám: 26902/2016.

Előkészítő aláírása:  Gyenge Lajos s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016.10.
Ellenőrzés dátuma: 2016.10.
Törvényességi észrevétel: Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: Egyszerű / Minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes
előirányzatainak átcsoportosítására Polgármesteri Hivatal épületében történt

hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  hálózatfejlesztés  történt,
amelynek fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került betervezésre. A számla
kifizetése  érdekében  előirányzat  átcsoportosítása  szükséges  az  Önkormányzat
költségvetésébe.  A számla  végösszege  2,4  M Ft  +  Áfa,  amelyre  a  forrás  a  2016.  évi
költségvetés  7.c  melléklet,  Polgármesteri  Hivatal  cím,  1.3  Informatikai  eszközök és  1.8
Beruházási célú áfa sorok előirányzataiból történő átcsoportosítással rendezhető.

Az előterjesztést megtárgyalta a 
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 
 Pénzügyi Bizottság

Bizottsági vélemények:

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

…./2016.   (X. 20.)   határozata
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak
átcsoportosítására Polgármesteri Hivatal épületében történt hálózatfejlesztés

költségeinek rendezése érdekében

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának hálózatfejlesztési kiadásaira - mindösszesen 2,4 M Ft
+ Áfa összegben - fedezetet biztosít, mely kötelezettségvállalás teljesítésére a 2016.
évi költségvetés 7.a melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai cím
alatt  újonnan  létrehozott  „Hálózatfejlesztés”  sort  jelöli  meg.  A  megjelölt
fedezetnövekedés forrását a 2016. évi költségvetés 7.c melléklet, Polgármesteri Hivatal
cím, 1.3 Informatikai eszközök és 1.8 Beruházási célú áfa sorok előirányzataiból történő
átcsoportosítással rendezi.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban
foglaltakat  a  2016.  évi  költségvetés  soron  következő  módosítása  során  vegye
figyelembe.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a közgyűlési és informatikai osztály vezetője
     - a költségvetés módosításáért:
       a jegyző



     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

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

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