
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19. 

Javaslat  a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére  –  minimumfeltételek
biztosítása érdekében – többletforrás 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 Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Varga Anna Éva igazgató

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 04. 10.
pénzügyi bizottság 2018. 04. 10.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 04. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 04. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A 2017. január 1-től  módosult  a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről  és felszereléséről  szóló
jegyzék. Az intézmény igazgatója megküldte a hiányzó eszközök felsorolását, melyek pótlásához
2018. évben 2.230.000.- Ft-tal kéri megemelni az intézmény költségvetését.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 9933-2/2018.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k. 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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
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 22. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018. március 23. Ellenőrzés dátuma: 2018. március 23.
Törvényességi észrevétel: Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Egyéb megjegyzések: -

JAVASLAT

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – minimumfeltételek
biztosítása érdekében – többletforrás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  15/1998.  (IV.  30.)  NM  rendelet  41.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a  bölcsődei  ellátáshoz
szükséges,  kötelezően  biztosítandó eszközök  és  felszerelések  jegyzékét  a  11.  melléklet
tartalmazza (az előterjesztés 1. számú melléklete). 

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  igazgatója  megküldte  az  előírt,  de  az  intézményből
hiányzó  eszközök  és  felszerelések  jegyzékét,  melyben  külön  megjelölte  azokat,  amelyeket  az
intézmény a 2018. évi költségvetése terhére megvásárol, és azokat, amelyek beszerzéséhez a
szükséges fedezet biztosítását kéri (az előterjesztés 2. számú melléklete). A listában szereplő 9
db babaház beszerzését a jövő évtől saját forrásból, illetve az intézmény alapítványának forrásából
tervezik, így a most kért plusz fedezet összege 2.230.000.- Ft.

Az Igazgató Asszony az általa bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlattal számolta a
fenti költségeket, bár az árajánlatok tájékoztató jellegűek, mivel legtöbbjük az azonnali vásárlás
esetén  tartja  csak  az  ajánlatát,  illetve  a  szállítási  költségek  függenek  a  megrendelt  áru
mennyiségétől.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  a 2018. április 10-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztést, 6:0:0 arányban támogatta azt.
A  pénzügyi  bizottság a  2018.  április  10-i  ülésén megtárgyalta  az  előterjesztést,  a  határozati
javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság az  előterjesztést  a  2018.  április  12-i  ülésén
megtárgyalta, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2018.  április  12-i  ülésén  megtárgyalta  az
előterjesztést, a határozati javaslatot 5:0:0 arányban támogatta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – minimumfeltételek biztosítása
érdekében – többletforrás biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a bölcsődei ellátás kötelező eszközeinek és
felszerelési  tárgyainak  pótlására 2018.  évben  2.230.000.-  Ft-ot biztosít  a  Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére,  mely kötelezettségvállalásra Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  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.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 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,  mely során  nő  az
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intézményfinanszírozás és a dologi kiadások kiemelt előirányzat sora.

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

3. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

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

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. április 27.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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