
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.04.18.

Javaslat az „MVP- Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra

El  őadó:           a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság           2019.04.16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2019.04.16.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2019.04.16.

   A napirendi pont rövid tartalma:  Előirányzat átcsoportosításra van szükség az “MVP-Fabó Éva
uszoda” fejlesztése projekt költségvetési sorait tekintve.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 19091-1./2019.

Ügyintéző neve: Rauth Tekla Ügyintéző telefonszáma: 25/544-192

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:                             
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat az „MVP- Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra

Tisztelt Közgyűlés!

A 2019. évi költségvetés tervezéskor még nem álltak pontos információk a rendelkezésünkre az

„MVP-  Fabó  Éva  uszoda”  fejlesztésével  kapcsolatos,  további  szerződéseinek  összegét,  illetve

azok besorolását (beruházás, felújítás, dologi költségek) tekintve.

Ennek okán a tervezéskor egy tartalék sort, vagyis az 5.b melléklet 24.3.”Pályázatokból további

éveket terhelő kötelezettség tartaléka” előirányzatot neveztük meg. 

Az időközben beérkező szerződések ASP rendszerbe való rögzítése szükséges volt,  viszont  a

tervezés miatt nincs elegendő összeg az „MVP- Fabó Éva uszoda felújítása” projekt előirányzatán.

Ezért vált szükségessé a következő táblázatban látható előirányzat átcsoportosítás: 

Bizottsági vélemények:

Jelen  előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  illetve  az

ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.04.16.-i   rendkívüli  ülésén  tárgyalta  és  véleményét

szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

 
                                                           

      
MELLÉKLETEK:-



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (IV.18.) határozata

az „MVP- Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi költségvetési

rendeletben  rögzítésre  kerüljön,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának

költségvetési és pénzügyi osztálya átcsoportosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű

előirányzatról  összesen  1.129.993.000  Ft  értékben  a  7.a  melléklet  22.5.4.  előirányzatra  a

következők szerint:

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  határozati

javaslat  1.)  pontjában részletezett  előirányzat  átcsoportosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetési  rendeletének  következő  módosításakor  vegye

figyelembe. 

Felelős: -a költségvetési rendelet módosításáért: 

                a jegyző 

      -a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

Dunaújváros, 2019. április 18.

Pintér Attila s.k.   Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke
a gazdasági és

területfejlesztési bizottság
elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke




