
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja 2019.06.20.

  Javaslat forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából

El  őadó:  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke  
               Pénzügyi Bizottság elnöke
               Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
             
El  őkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
                   Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.06.18.
Pénzügyi Bizottság      2019.06.18.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                   2019.06.18.

      
A napirendi pont rövid tartalma: A gyepmesteri telephez tartozó autó hosszútávon nem felel meg
a  gyepmesteri  feladatok  elvégzésre,  ezért  szükséges  annak  cseréje.  Jelen  előterjesztéssel
szeretnénk az autóvásárláshoz szükséges forrást biztosítani. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 27791/2019

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



  Javaslat 
forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából

Tisztelt Közgyűlés!

A gyepmesteri szolgálati autó már több alakalommal költséges javításon esett át. Hosszútávon már
nem felel meg a gyepmesteri feladatok teljesítésére. 
Jelen előterjesztéssel szeretnénk forrást biztosítani átcsoportosítással, hogy a célnak megfelelő 
szolgálati autó vásárlására rendelkezésre álljon bruttó 4.500.000,- Ft.

A gyepmesteri telep szolgálati autó cseréjéhez szükséges bruttó 4.500.000,-Ft-ot Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 5. Víziközmű- szolgáltatás” alcím alatt létreho-
zott 5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés” elnevezésű sorról átcsoportosí-
tás útján a 7.c melléklet 1. „Polgármesteri Hivatal” K64. „Egyéb tárgyi eszközök” sora biztosítja.

Az  előterjesztést  tárgyalja  a  pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési  postázást követően tárgyalják,  ezért  a
bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2019. (VI.20.) határozata 

forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából

 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a gyepmesteri szolgálati autó
cseréjéhez bruttó 4.500.000,-Ft pénzügyi forrást biztosító javaslatot.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
 

Határidő:  a határozat közlésére: 2019. június 26.
      a szerződés aláírására: 2019. június 28.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  gyepmesteri  telep  szolgálati  autó
cseréjéhez  szükséges  bruttó  4.500.000,-Ft-ot  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019
(II.15.)  önkormányzati  rendelet  7.a.  melléklet  5.  Víziközmű-  szolgáltatás”  alcím  alatt
létrehozott  5.3 „Szennyvíztisztító  telep új  sodorvonali  vezeték  kivitelezés”  elnevezésű
sorról átcsoportosítás útján a 7.c melléklet 1. „Polgármesteri Hivatal” K64. „Egyéb tárgyi
eszközök” soron biztosítja.

3.         Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 2. pontban
meghatározott  pénzügyi  forrás  átcsoportosítását  a  2019.  évi  költségvetés  soron  
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: a határozat végrehajtásáért
        a jegyző
     a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

    

       Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
      

      
Dunaújváros, 2019. június 20.

            
              

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

                                  
                        Hingyi László s.k.
                a gazdasági és területfejlesztési
                           bizottság elnöke


