
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvá-
rosban” projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére

Előadó:           a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 20.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 20.

   A napirendi pont rövid tartalma:    Következő évre áthúzódó tartalék csökkentésre van szükség a TOP-6.9.2-16-
DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt költségvetési
sorait tekintve.

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

Iktatószám: 1443-76/2019.

Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366

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: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére

Tisztelt Közgyűlés!

A 2019. évi költségvetés tervezésekor még nem álltak pontos információk a rendelkezésünkre a TOP-6.9.2-
16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi  identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” projekttel
kapcsolatosan arra vonatkozóan, hogy a teljes támogatási összegből előlegként mekkora összeg hívható le
az önkormányzat részére. Emiatt a teljes támogatási összeg betervezésre került a költségvetésben.
A fent említett projekt vonatkozásában a támogatási szerződés hatályba lépett 2019. július 24. napján.
Mivel 2019-es költségvetési évben az előirányzattal összefüggően a támogatási összeg előlege még nem
került lehívásra tervezett költségátcsoportosítások miatt, ezért szükségessé vált a következő táblázatban
látható előirányzat módosítás a tényleges kötelezettségvállalások alapján: 

Projekt azonosító Eredeti előirányzat Javasolt módosított
előirányzat

További évek kiadásai

TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001  azonosítószámú
„A  helyi  identitás  és
kohézió  erősítése
Dunaújvárosban”

219 000 000 Ft 167 050 000 Ft 54 971 000 Ft

Az előterjesztés érinti a  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 3, 5.b, 6, 7.a és 7.b  mellékleteit.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság 2019. december 20-ai rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

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

 
                                                           

      
MELLÉKLETEK:
1.SZ.MELL.: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 6.SZ.MELL.
2.SZ.MELL.: TOP-692 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (XII.23.) határozata  

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére

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 módosítást végezzen 3, 5.b, 6., 7.a, 7.b mellékleteken a következők szerint:

Projekt azonosító Eredeti előirányzat Javasolt módosított
előirányzat

További évek kiadásai

TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001  azonosítószámú
„A  helyi  identitás  és
kohézió  erősítése
Dunaújvárosban”

219 000 000 Ft 167 050 000 Ft 54 971 000 Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.)

pontjában részletezett előirányzat módosítást 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

                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

Dunaújváros, 2019. december 23.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság
elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke










