
Fedőlap
Az előterjesztés a közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. szeptember 16.

Javaslat előirányzat átcsoportosítására az Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt

bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására

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

Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi  pont  rövid  tartalma:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 800/2021. (VIII.26.) számú határozatával jóváhagyta, Dunaújváros Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását,
amely  miatt  bekövetkezett  személyi  változások pénzügyi  fedezetének biztosítása miatt
szükségessé vált a költségvetési rendeletben előirányzat átcsoportosítására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám: 35704-1/2021

Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104

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: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021.09.09. Ellenőrzés dátuma: 2021.09.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 09.09. Ellenőrzés dátuma: 2021. 09.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
előirányzat átcsoportosítására az Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt bekövetkezett
személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 800/2021. (VIII.26.) számú

határozatával  (1.  számú  melléklet)  jóváhagyta,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amely miatt

bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítása miatt szükségessé

vált a költségvetési rendeletben előirányzat átcsoportosítására.

A bekövetkezett  személyi  változások pénzügyi  fedezetének biztosításához a  2021.  évi

költségvetési rendelet 7. melléklet 17. „személyi juttatások” önként vállalt feladatok soráról

3.030.000,-  Ft összeget,  a 6. melléklet 6. „személyi  juttatások” kötelező feladat sorára,

valamint a 7. melléklet 17. „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”

önként  vállalt  feladatok  soráról  423.000.-Ft  összeget  a  6.  melléklet  4.  „munkaadókat

terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó”  kötelező  feladat  sorára  szükséges

átcsoportosítani.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (IX.16.) határozata

előirányzat átcsoportosításáról az Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt bekövetkezett

személyi változások pénzügyi fedezetének biztosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetési  rendelet  7.
melléklet 17. „személyi juttatások” önként vállalt feladatok soráról 3.030.000,- Ft összeget,
azaz  Hárommillió-harmincezer  forintot  a  6.  melléklet  6.  „személyi  juttatások”  kötelező
feladat  sorára,  valamint  a 7.  melléklet  17.  „munkaadókat  terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási  adó”  önként  vállalt  feladatok  soráról  423.000.-Ft,  azaz
Négyszázhuszonháromezer forintot a 6. melléklet 4. „munkaadókat terhelő járulékok és
szociális  hozzájárulási  adó”  kötelező  feladat  sorára  átcsoportosít,  ezzel  egyidejűleg  a



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  intézményfinanszírozását
megemeli 3.453.000.-Ft, azaz Hárommillió-négyszázötvenháromezer forinttal.

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 módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a gazdasági főosztály vezetője

 
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

      időpontja

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
             a pénzügyi, gazdasági és az ügyrendi, igazgatási és jogi
       városüzemeltetési bizottság elnöke bizottság elnöke                    
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