
 Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat az Intercisa Múzeum  előirányzata megemelésére vonatkozó döntés
visszavonására

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

Véleményező bizottságok:
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2016.12.06.
pénzügyi bizottság      2016.12.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2016.12.07.
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés a 75/2016. (II.18.) határozatával döntött
arról, hogy 2 M Ft-tal megemeli az Intercisa Múzeum előirányzatát a tervezett nemzetközi
kiállítások megrendezése érdekében. Az igazgató jelezte, hogy a szerb királyi ékszerek
kiállítás elmarad, ezért a támogatásról lemond.

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: 5221-7/2016
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: 2016.11.22.
Ellenőrzés dátuma: 2016.11.22.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített  

Egyéb megjegyzések: 
L. Dudás Pálné 2016.nov.19.

1



JAVASLAT

az Intercisa Múzeum előirányzata megemelésére vonatkozó döntés visszavonására

Tisztelt Közgyűlés!

Farkas  Lajos,  az  Intercisa  Múzeum igazgatója  ez  év  elején  kérelmet  nyújtott  be  Dunaújváros
Polgármesteréhez  a  2016.  évre  tervezett  nagy  horderejű,  nemzetközi  kiállítások  támogatása
érdekében.

Az  igazgató  az  intézmény  előirányzatának  megnövelését  kérte  2  M  Ft-tal,  amit  kimondottan
ezekkel a kiállításokkal kapcsolatos költségekre fordítanának.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 75/2016. (II.18.) határozatával döntött a kérelemről.
(1. számú melléklet)

Az intézmény igazgatója novemberben jelezte,  hogy a szerb királyi  ékszerek kiállítás elmarad,
ezért  a  többlettámogatásról  lemond,  és  kérte  az  intézmény  költségvetési  előirányzatának
módosítását. (2. számú melléklet)

Az  önkormányzat  a  többlettámogatást  az  „Intézményi  tartalék”  előirányzat  terhére  biztosította,
javasoljuk, hogy az összeggel a költségvetés módosítása során ez a sor emelkedjen meg.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a december 6-ai ülésén tárgyalta
és 6 igen szavazattal  támogatta a határozati  javaslatot,  a pénzügyi bizottság a december 6-ai
ülésén szintén 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. A gazdasági és
területfejlesztési  bizottság  december  7-én  tárgyalta  az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII. 15.) határozata

az Intercisa Múzeum előirányzata megemelésére vonatkozó döntés visszavonásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Intercisa  Múzeum kiállításokra  vonatkozó,
előirányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról szóló 75/2016.(II.18.) határozatát a tervezett
kiállítás elmaradása miatt visszavonja, egyúttal az így felszabadult 2.000.000,- Ft-tal a 2016. évi
költségvetési rendelet 5. b. melléklet „Intézményi tartalék” sorát megemeli.

 Felelős:       a határozat közléséért: 
                      - a polgármester
                      a határozat közlésében való közreműködésért:

- a jogi és szervezési igazgató

Határidő:    2016. december 30.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

2



elhatározottakat a 2016. 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 2016. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

                Izsák Máté sk.                                                              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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