
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézmény részére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák fedezetének

biztosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság          2018. április 10.
pénzügyi bizottság  2018. április 10.
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018. április 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. április 12.
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bejárása során
megállapította,  hogy az  intézmény Barátság út  27.  szám alatti  telephelyén  hiányzik  a  tűz-  és
füstjelző  rendszer,  a  Dunasor  15.  szám  alatti  székhelyen  pedig  a  tűzgátló  ajtók  elektromos
vezérlése  nem  megoldott.  A  hiányosságok  megszüntetésére  az  intézmény  10.418.064,-  Ft
támogatást kér, amelynek fedezete a 2018. évi költségvetési rendelet 5b. melléklete Intézményi
tartalék sora.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 9817-2/2018.
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 
s.k.Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána 

Osztályvezető aláírása:dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2018.03.29.  Ellenőrzés dátuma: 2018.03.29.
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2018. március …. Ellenőrzés dátuma: 2018. március 27.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018. március 29. Ellenőrzés dátuma: 2018. március 29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézmény részére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák fedezetének

biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bejárása során megállapította, hogy az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény Barátság út 27. szám
alatti  idősek otthona telephelyén hiányzik a tűz-és füstjelző rendszer,  a Dunasor 15.  szám alatti
székhelyen  pedig  a  tűzgátló  ajtók  elektromos  vezérlése  nem  megoldott.  Mindkét  hiányosság
tűzvédelmi szempontból nem megfelelő.

A  hiányosságok  megszüntetése  érdekében  az  intézményvezető  3  árajánlatot  kért  egyrészt  a
Barátság úti idősek otthona beépítendő tűzjelzőrendszer tervezésére és kivitelezésére, 3 árajánlatot
pedig  a  dunasori  székhely  épületben lévő tűzgátló  ajtók vezérlésének kiépítésére  és  a tűzjelző
rendszer központi cseréjére.

Mindkét esetben a beküldött árajánlatok közül a Tolna-Őr Vagyonvédelmi Kft. adta a legkedvezőbb
ajánlatot, a tűzjelzőrendszer tervezésére és kivitelezésére bruttó 6.971.411,- Ft és a tűzgátló ajtók
vezérlésének kiépítésére és a tűzjelző rendszer központi cseréjére bruttó 3.446.653,- Ft összegben.
Intézményvezető asszony a munkákat megrendelte.
Intézményvezető asszony levele az előterjesztés mellékletében található.

Az intézmény a hiányosságok megszüntetésére tervezett beruházásait a 2017. évi gazdálkodása
során keletkezett költségvetési maradványa terhére szerette volna finanszíroznia. 
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Jegyzőjének a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló 20/2017. (V.11.) szabályzata 4.1. b. pontja
szerint: „Kötelezettségvállalásnak az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés
(megállapodás)  megkötéséről,  támogatás  biztosításáról,  illetve  más,  pénzben  kifejezhető  értékű
szolgáltatás  teljesítésére  irányuló  kötelezettség  vállalásáról  szóló,  szabályszerűen  megtett
jognyilatkozat minősül, amelyet a költségvetési szerv a költségvetése előirányzatainak terhére vállal,
ideértve  az  áru  vagy  szolgáltatás  megrendeléséről  elküldött  és  visszaigazolt  megrendelést,  a
jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott és a Kincstárnak az
adott  év  december  20-áig  bejelentett,  a  feladatfinanszírozási  körbe  vont  előirányzatok
felhasználásához kapcsolódó okmányt.” 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.)
önkormányzati  rendeletének  17.  §-a  tartalmazza  a  költségvetési  maradvány  jóváhagyására,
felhasználására vonatkozó rendelkezéseket. A költségvetési szerv által a költségvetési maradvány
felhasználására  tett  javaslatot  a  felügyeleti  szerv  felülvizsgálja,  a  felülvizsgált  és  jóváhagyott
pénzmaradvány csak a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használható fel.
A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a)  a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
b)  a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány része, és
c)  a  költségvetési  szerv  által  jogtalanul  igénybe  vett,  feladatmutatóhoz  kapcsolódó  állami
támogatás összege.

A megrendelésekre 2018. évben került sor, fenti jogszabályok rendelkezései alapján az intézmény a
2017.  évi  pénzmaradványát  e  két  kötelezettséggel  már  nem  tudta  megterhelni,  arra  az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében kell előirányzatot nevesíteni. 



A bruttó  10.418.064,-  Ft  összegű  beruházás  fedezete  a  2018.  évi  költségvetési  rendelet  5b.
melléklete Intézményi tartalék során biztosított.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2018.  április  10-i  ülésén
tárgyalta és 6:0:0 arányban támogatta.
A pénzügyi  bizottság az  előterjesztést  a 2018.  április  10-i  ülésén tárgyalta  és  5:0:0  arányban
támogatta.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2018. április 12-i ülésén tárgyalta és
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság az előterjesztést  2018.  április  12-i  ülésén tárgyalta és
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..…  ./ 2018. ( IV. 19.)     határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény
részére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák fedezetének biztosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  Egyesített  Szociális
Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézmény  részére  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatósága  által  kifogásolt  hiányosságok  megszüntetésére  (ún.:  tűzjelző
rendszer  tervezése  és  kialakítása,  valamint  tűzgátló  ajtók  vezérlésének  kiépítése  és  tűzjelző
központ  cseréje) bruttó  10.418.000,-  Ft,  azaz  tízmillió-négyszáztizennyolcezer  forint  összegű
fedezetet biztosít.  

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  hozott  döntés  értelmében  az
Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  2018.  évi
finanszírozását bruttó 10.418.000,- Ft-tal, azaz tízmillió-négyszáztizennyolcezer forinttal megemeli,
amelyre  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat 2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.  16.)  önkormányzati  rendelet  5.b.  melléklet  24.
Működési tartalékok 24.3 Intézményi tartalék kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást  Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetési
rendeletének módosítása során vegye  figyelembe,  az  intézmény költségvetését  az  1.  pontban
meghatározott összeggel emelje meg.

Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
     - a költségvetés módosításáért:

a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja



4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje
meg  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
intézményvezetője részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. május 2.

Dunaújváros, 2018. április 19.

                         Lőrinczi Konrád s.k.                                                Hingyi László s.k.
          a szociális, egészségügyi és lakásügyi                a gazdasági és területfejlesztési
                        bizottság elnöke                                                       bizottság elnöke
                  

                           Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 


