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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének 1.
módosítására

Előadó: a polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 01. 21.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020.
évi  munkatervét  módosítani  szükséges oly  módon,  hogy abban a 2020.  február  20-ra
tervezett közgyűlési időpont helyett 2020. február 13. szerepeljen. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: jogi és közgyűlési osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-155
Iktatószám: 2668/2020.

Előkészítők aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. László Borbála
Leadás dátuma:  2020. 01.
Ellenőrzés dátuma:  2020. 01.
Törvényességi észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének 1.

módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  (a  továbbiakban:
SZMSZ) szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint "A közgyűlés éves
munkaterv  alapján  működik.  Az  éves  munkaterv  jogszabályokba  vagy  közgyűlési
döntések alapján előre tervezett napirendeket tartalmazza."

Az SZMSZ 7. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés munkatervét a jegyző állítja össze és a
polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

A  hatályos  SZMSZ  10.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  közgyűlés  évente  legalább  10
alkalommal rendes ülést tart  a munkatervben meghatározott  időpontban. A közgyűlés
nyári ülésszünetét a tárgyévi munkatervében határozza meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 792/2019. (XII.19.) határozatával fogadta
el a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. évi munkatervét.

A 2020.  évi  munkatervben  a  közgyűlés  február  havi  időpontjaként  február  20.  napja
szerepel az alábbi tervezett napirendekkel:
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri
határozatokról
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
3.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési
rendelet-tervezetét megalapozó számadatok elfogadására és a végrehajtási rendelkezések
irányainak meghatározására
4.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Javaslat a polgármester szabadságának véleményezésére
7. Javaslat a polgármester cafetéria keretének megállapítására
8. Előre nem tervezhető napirendek

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (Áht.)  24.  §  (2)-(3)  bekezdése  a
következő rendelkezéseket tartalmazza:
„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet
a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső
gazdasági  feltételeknek  a  tervszámok  elfogadását  követően  bekövetkezett  lényeges
változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet
indokolásában ismertetni kell.
(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés
a  naptári  év  kezdetéig  nem  fogadta  el,  a  központi  költségvetésről  szóló  törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az  idézett  rendelkezések  alapján  a  közgyűlésnek  február  15-ig  meg  kell  kezdenie  a
költségvetési rendelet tárgyalását (az elfogadás határideje március 15.).



A fentiek alapján a közgyűlés február 20. napjára tervezett ülését február 15. napja előtt
meg  kell  tartani  annak  érdekében,  hogy  az  Áht.  idézett  rendelkezései  ne  sérüljenek,
amelynek következtében az elfogadott rendelet esetleg törvénysértő lenne.

A februári ülés javasolt új időpontja 2020. február 13. napja.

Az elfogadott munkaterv egyéb időpontjai változatlanok maradnak.

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  megtárgyalta.A bizottság
véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé,  és
javasolom annak elfogadását.

HATÁROZATI     JAVASLAT  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2020. (I.23.) határozata
a 2020. évi munkatervének 1. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  792/2019.  (XII.  19.)  határozatával
elfogadott  2020.  évi munkatervében a 2020. február 20-ra tervezett közgyűlési időpontot
2020. február 13-ra módosítja.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  valamennyi osztályvezető
- a végrehajtásban való közreműködést koordinálja:
  a jogi és közgyűlési osztályvezető

Határidő  :   2020. február 13.

Dunaújváros, 2020. január 23.

Pintér Tamás s.k.
polgármester








