
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 28.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő határozat elfogadására

El  őadó: Cserna Gábor polgármester
El  őkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 03. 28.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 28.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 28.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  évi
költségvetési  rendelet  alkotása  során  a  bevételek-kiadások  egyensúlyát  külső  forrás
igénybevételével  teremtette  meg,  melyhez  kapcsolódóan  az  adósságot  keletkezetető  ügyletből
eredő további köteleztettségekről kitekintő határozatban szükséges dönteni. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály

Iktatószám: 18123-1/2019.

Ügyintéző neve: Salamonné Pintér Mónika Ügyintéző telefonszáma: 25/544-320
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

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. Sürü Renáta 
Leadás dátuma: 2019. Ellenőrzés dátuma: 2019.
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 Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő határozat elfogadására

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzat  Közgyűlése 2019.  február  14-én elfogadta  az
Önkormányzat  2019.  évi  költségvetési  rendeletét.  A  költségvetés  egyensúlyban  tartásához
1.500.000 E Ft külső forrás bevonása vált szükségessé hitel formájában.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény valamint az adósságot
keletkeztető  ügyletekhez  történő  hozzájárulás  részletes  szabályairól  szóló  353/2011.  (XII.30.)
Korm.  rendelet  hatályos  szabályozása  alapján  az  önkormányzatnak  előzetes  adatszolgáltatási
kötelezettségét  az  Önkormányzati  Előirányzat-gazdálkodási  Modul  rendszeren  keresztül
teljesítette. A kérelem, engedélyezési eljárás beadásához csatolni szükséges az államháztartásról
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (továbbiakban:  Áht.)  29/A §.-ában  foglaltak  alapján  elfogadott
kitekintő határozatot.

Az engedélyezési eljárásához szükséges költségvetési kitekintő határozat melléklete tartalmazza a
költségvetési  évet  követő  három  évre  várható  saját  bevételeket,  valamint  a  várható  fizetési
kötelezettségeket.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság.

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban 
ismertetik.

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő testület elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (III. 28.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő határozat elfogadására

A  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény,  az  adósságot
keletkeztető  ügyletekhez  történő  hozzájárulás  részletes  szabályairól  szóló  353/2011.  (XII.30.)
Korm.  rendelet  hatályos  szabályozása,  valamint  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A §.-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeit és
adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit kitekintő határozat 1. melléklete szerint fogadja
el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2019. március 28.

Cserna Gábor
polgármester 
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