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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését
követő 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására

 

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

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 

Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. május 9.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. május 10.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A  Dunaújvárosi  Kistérség  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási
Megállapodásának felmondásáról  szóló megállapodás 7.1.  pontja szerint:  „Felek megállapodnak,  hogy a
Társulás megszűnésének fordulónapjára Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves elemi
költségvetési  beszámolót  készít,  mely  alapján  a  megszűnő  társulás  vagyona  a  beszámoló  könyvviteli
mérlegében szereplő adatok, valamint a mérleget alátámasztó leltár alapján a tagönkormányzatok részére –
figyelemmel a vagyonfelosztási szerződésben foglaltakra – átadásra kerül.”  A Költségvetési  és Pénzügyi
Osztály a 2016. évi beszámolót elkészítette.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény- Iktatószám: 4097-7/2017.
igazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása:  Molnár-Osztrocska Diána s.k.  Igazgató aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Amennyiben van:
Észrevétel: Van/Nincs

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma: 2017. május 4. Ellenőrzés dátuma: 2017. május 4.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések:   





Javaslat

a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 2016. évi
költségvetési beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Baracs Község Önkormányzata, Daruszentmiklós Község Önkormányzata, Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata,  Előszállás  Nagyközség  Önkormányzata,  Kisapostag  Község
Önkormányzata,  Mezőfalva  Nagyközség  Önkormányzata,  Nagykarácsony  Nagyközség
Önkormányzata, Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata és Rácalmás Város Önkormányzata
társulási  megállapodással  2005.  június  30-án  létrehozta  a  Dunaújvárosi  Kistérség  Fejlesztési
Tanácsa jogutódjaként működő Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulást.
A  Dunaújvárosi  Kistérség  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanács  (a  továbbiakban:
Társulási  Tanács)  a  12/2014.  (X.3.)  határozatában  kezdeményezte  a  tagönkormányzatoknál  a
társulás  2014.  december  31.  napjával  történő  jogutód  nélküli  megszüntetését. A
tagönkormányzatok meghozták döntésüket a társulás megszüntetéséről.

A Társulási Tanács a 12/2014. (XI.04.) határozatában a Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjó-
léti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ megszűnésével kapcsolatos költségek összegét
15 M Ft-ban állapította meg, s felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a hozzájárulás településre
eső részét költségvetésükben biztosítsák és a Dunaújvárosi Önkormányzat által megnyitott „Több-
célú Kistérségi társulás megszüntetése” elnevezésű alszámlára utalják át. A Társulás megszűné-
sét követően érkezett szolgáltatói számlákat, a vagyonfelosztással kapcsolatban felmerült
átutalásokat, valamint egyéb kötelezettséget e számláról kell teljesíteni.

A Társulás megszűnését követően teljesített kiadások és bevételek a társult önkormányzatok kö-
zötti pénzügyi elszámolás részét képezik, amit a Társulás záró elszámolásáról szóló tájékoztató
keretében kell bemutatni  a teljes vagyonrendezést követő 5 év, de legkésőbb 2019. december
15-ig. A teljes vagyonrendezésre a Társulás tulajdonában lévő nagykarácsonyi 319/4. hrsz. alatt
nyilvántartott, természetben 2425 Nagykarácsony, Rákóczi u. 13. szám alatti ingatlan, valamint
a társulás vagyonfelosztási  szerződésének mellékletét képező kis értékű és nagy értékű tárgyi
eszközök teljes vételárának kifizetése – 2019. június 30.  –  után kerül sor.

A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felmondásá-
ról szóló megállapodás 7.1. pontja szerint: „Felek megállapodnak, hogy a Társulás megszű-
nésének fordulónapjára Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves elemi
költségvetési  beszámolót  készít, mely  alapján  a  megszűnő  társulás  vagyona  a  beszámoló
könyvviteli mérlegében szereplő adatok, valamint a mérleget alátámasztó leltár alapján a tagönkor-
mányzatok részére – figyelemmel a vagyonfelosztási szerződésben foglaltakra – átadásra kerül.” 

A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a 2016. évi beszámolót elkészítette, amely az előter-
jesztés mellékletében található.

A pénzügyi  bizottság 2017.  május 9-i  ülésén megtárgyalta az előterjesztést  és 5:0:0 arányban
támogatta azt.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság a 2017. május 10-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és
5:0:0 arányban támogatta azt.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
                                                                                                                                



   HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2017. (V. 18.) határozata

a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 2016. évi
költségvetési beszámoló elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése a Dunaújvárosi  Kistérség Többcélú  Kistérségi
Társulás  megszűnésének  fordulónapjára  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri
Hivatala által elkészített 2016. évi költségvetési beszámolót megismerte és az abban foglaltakat
elfogadja.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a polgármestert,  hogy a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített 2016. évi költségvetési beszámolót
és e határozatot a volt tagönkormányzatok részére megküldje.

 Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

     
    Határidő: 2017. május 26.

Dunaújváros, 2017. május 18.

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