
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. augusztus 26.

Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési előirányzatának módosítására 

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

Előkészítő: Péter Kata vezető ügyintéző

Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. augusztus 25.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. augusztus 25.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. augusztus 25.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  azzal  a  kéréssel  fordult  DMJV
Önkormányzatához,  hogy  engedélyezze  az  intézmény  2021.  évi  előirányzatának  1.750.000,-  Ft
összegű emelést, amelyet kulturális célú támogatásra használnának fel az intézménnyel kapcsolatba
kerülő családok gyermekei mentális fejlődésének segítése érdekben. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály   Iktatószám: 30019-2/2021.
Ügyintéző neve: Péter Kata   Telefonszáma: 06-25-544-308
Ügyintéző aláírása:          Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska 
Diána 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma: 2021. augusztus Ellenőrzés dátuma:  2021. augusztus

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: 

Leadás dátuma:  2021. augusztus Ellenőrzés dátuma: 2021. augusztus

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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J     A     V     A     S     L     A     T     

  az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési
előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

Az Útkeresés Segítő  Szolgálat  azzal  a  kéréssel  fordult  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzatához, hogy engedélyezze az intézmény 2021. évi előirányzatának 1.750.000,-
Ft összegű emelést (a levél az előterjesztés melléklete).
Az emelés 2021. augusztus 1. napjától érintené az intézmény költségvetését havi 350.000,-
Ft összegben, a 2021. évre 1.750.000,- Ft összegben összesen.

A kérés indoka az volt,  hogy az átcsoportosított  előirányzatot  kulturális  célú támogatásra
használnának  fel.  A  támogatás  célcsoportja  az  intézmény  által  biztosított  szociális  és
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek és azok családjai.

A támogatás célja a célcsoport gyermekek mentális fejlődésének segítése. A szocializációs
folyamat meghatározó része a kulturális élmény, melyhez ezek a gyermekek helyzetükből
kifolyólag nehezen jutnak hozzá. 
Az életmód, életstílus, kultúra, amely adott társas-társadalmi körülmények között és adott
életkorban jellemző, jelentős hatást gyakorol az egyén fejlődésére.

Az  előirányzat  emelésének  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése hatáskörében eljáró  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere 6/2021.
(II.18.) önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  7.  melléklet  10.4  „Ellátottak  pénzbeli
juttatásai” előirányzat során biztosított.

A bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, ezért a bizottságok
döntéseit az elnökök szóban ismertetik. 

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

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VIII. 26.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési
előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az  Útkeresés Segítő
Szolgálat  intézmény  költségvetését  módosítja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Polgármestere  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5.
mellékletében az intézményfinanszírozás 1.750.000,- Ft-tal nő.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,
hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021.  évi  költségvetési  rendeletének  soron  következő  módosításánál  vegye
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figyelembe, mely során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési rendelet
7. melléklet 10.4 „Ellátottak pénzbeli juttatásai” előirányzat sora.

Felelős:     - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Útkeresés
Segítő Szolgálat vezetőjét, hogy készítsen részletes beszámolót a teljesítés adatairól és
azt küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere részére.

Felelős:          az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Határidő:        2021. december 1.

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a határozatot  küldje  meg  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
vezetője részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2021. augusztus 31.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.          

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

 bizottság elnöke
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