
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
Véleményező bizottságok:
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 jegyző  évente  tájékoztatja  a  közgyűlést  az  adóhatósági
munkáról.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:      Adóhatósági Osztály                       Iktatószám: 10886-2/2018
Ügyintéző neve: Szaniszlóné Szabó Ildikó                 Ügyintéző telefonszáma: 25/544-235 
Ügyintéző aláírása: Szaniszlóné Sz.Ildikó s.k.       Osztályvezető aláírása: Szaniszlóné Sz.I.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: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.04.05.                                               Ellenőrzés dátuma:2018.04.05.
Törvényességi észrevétel:  Van/Nincs   
Amennyiben van:     

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g)
pontjában foglaltaknak eleget téve az alábbiakban számolok be a 2017. évi adóhatósági munkáról.

A beszámolót a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

A  pénzügyi  bizottság az  előterjesztést  a  2018.  április  10-ei  ülésén  tárgyalta  és  5:0:0  arányban
támogatta a határozati javaslatot.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2018. április 12-i ülésén megtárgyalta
és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2018. április 12-i ülésén megtárgyalta és
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a tájékoztatóm elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

……  ./2018.(IV.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási tevékenységről szóló
beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2017. évi adóztatási tevékenységről 
szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Dr. Sürü Renáta s.k.
            jegyző

 


	Egyéb megjegyzések:

