
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos
biztosítására

Előadók: a Pénzügyi Bizottság elnöke

a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke

Előkészítő:                Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Farkas Róbert ügyintéző

Meghívottak: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi bizottság 2016. 11. 08.

Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 11. 09.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés NON-PROFIT ház, és a Pentelei Szakképző
Iskola működéséhez szükséges elvégzett vizsgálatok kifizetésére tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:    Városüzemeltetési és Beruházási osztály
Ügyintéző neve: Farkas Róbert
E-mail címe: farkas@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-180
Iktatószám: 21259-2/2016.
Előkészítő aláírása:                        Farkas Róbert
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 11. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 02.
Törvényességi észrevétel: nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:   



J A V A S L A T

Javaslat a Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos
rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros, Római krt. 34-36 épületegyüttesében elhelyezkedő NON-PROFIT ház ellenőrzése

során  a  biztonságtechnikai  hiányosságok  mutatkoztak  (Érintésvédelmi  vizsgálatok  hiánya,

Tűzvédelmi Szabályzat hiánya, poroltó készülékek hiánya). 

A Pentelei  Szakképző Iskola (Dunaújváros, Magyar út 49.) ellenőrzése során biztonságtechnikai

hiányosságok  mutatkoztak  (Villamos  berendezések  tűzvédelmi  szabványossági  jegyzőkönyv

hiánya, Égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálati tanúsítvány hiánya). 

A fent említett hiányosságok az intézmények működési feltételei, a hiányosságok elhárítását a DVG

ZRT végrehajtotta.

A Közgyűlésnek döntenie szükséges a többletforrás biztosításáról, átcsoportosítás útján.

Az  elvégzett  munka  fedezete  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletében

a  7/a.  melléklet  „Városfejlesztés  és  rendezés”  13.  soráról  a Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.)

önkormányzati rendeletében az 5. melléklet 14. sorára történő átcsoportosítás útján biztosított.

Az átcsoportosításra kerülendő összeg nem veszélyezteti a költségvetési sorhoz tartozó munkálatok 

elvégzését.

Bizottsági vélemények

A pénzügyi bizottság 2016. november 8-án megtárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag támogatta.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. november 9-én megtárgyalta a rendelet-tervezetet

és egyhangúlag támogatta.

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

……./2016. (XI.17.) határozata

 Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos biztosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. által elvégzett
NON-PROFIT ház,  és  a  Pentelei  Szakképző Iskola  vizsgálataiért  1.073.392,-Ft  többlet  fedezetet
biztosít  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati  rendeletében  a  7/a.  melléklet
„Városfejlesztés és rendezés” 13. soráról a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati
rendeletében az 5. melléklet 14. sorára történő átcsoportosítás útján.

 
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:

         a 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. november 17.

Pintér Attila s.k.

             a Pénzügyi Bizottság elnöke
        

Hingyi László s.k.

a Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság elnöke


	Egyéb megjegyzések:

