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A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV Önkormányzata évről évre megrendezi az Adventi ünnepkörhöz kötődő városrészi
rendezvényeket. Ehhez kapcsolódó feladatok elvégzésére forrás átcsoportosítása szükséges.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 40986-1/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-267
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás
átcsoportosítására

Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata évről évre megrendezi az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó városrészi
rendezvényeket. Az ünnephez kötődő hangulat megteremtése érdekében körzeti programokkal
készülnek a képviselők. Egyes körzetek közterületein közös karácsonyfa állításra, díszítésre,
gyertya gyújtásra, mikulás ünnepségek lebonyolítására kerül sor. Az ünnepi eseményekhez
kapcsolódó feladatok elvégzésére 4.650.000 Ft átcsoportosításra van szükség.
A fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. „Képviselői
körzetekre tartalék” elnevezésű sorról 4.650.000 Ft-ot a 7. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb
kiadásai címen 3. dologi kiadások elnevezésű sorra átcsoportosítása útján biztosítja.

Az előterjesztést a a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.11.17-i, az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2021.11. 17-i ülésén tárgyalja.
Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok
véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.
Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…........./2021.(XI.18.) határozata

az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás
átcsoportosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával az
Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges bruttó 4.650.000 Ft
átcsoportosításához hozzájárul.

2.) Az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzésére a fedezet a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.)
rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre

tartalék” elnevezésű sorról bruttó 4.650.000 Ft-ot a 7. melléklet 18. Helyi közügyek
igazgatási

és

egyéb

kiadásai

címen

3. dologi

kiadások elnevezésű

sorra

átcsoportosítása útján biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2021. évi
költségvetési

rendelet

következő

módosítása

során

vegye

figyelembe,

valamint

a

nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.
Felelős:

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

Határidő:

- a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a
határozat közlésére
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester
-a határozat végrehajtásában történő közreműködésért
a városüzemeltetési osztály vezetője
Határidő:

- 2021.december 15.

Dunaújváros, 2021. november 18.

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

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

