Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.11.16.
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a
2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek felhasználásáról
szóló elszámolás elfogadására
Előadó:

a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:

Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető
Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző

Meghívott:

Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2017.11.07.
2017.11.08.
2017.11.07.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2017. évre 7,2 M Ft összegű vissza
nem térítendő és 4,8 M Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott DMJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzata részére a közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék kiadásainak, valamint a
közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő finanszírozására. DMJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzata a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást határidőre benyújtotta.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 27567/2017.
Ügyintéző neve: Burkovics Otilia
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
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: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017.10.30.
Ellenőrzés dátuma: 2017.10.30.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2017.10.30.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Horváth Petra
Ellenőrzés dátuma: 2017.10.31.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 2017.
évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek felhasználásáról szóló
elszámolás elfogadására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évre 12 M Ft összegű támogatásban
részesült Dunaújváros MJV Önkormányzatától, az alábbi megosztásban:
- 7,2 M Ft vissza nem térítendő kamatmentes támogatás a közfoglalkoztatás bér és járulék
kiadásainak finanszírozására, valamint
- 4,8 M Ft visszatérítendő támogatás a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő
(személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) finanszírozására
Dunaújváros MJV Közgyűlésének 795/2016.(XII.15.) határozata (az előterjesztés 1. melléklete)
alapján.
Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a támogatási szerződésekben (az
előterjesztés 2. és 3. melléklete) foglalt határidőre teljesítette elszámolási kötelezettségét.
Az elszámolás (határozati javaslat 1. melléklete) tartalmazza a támogatás felhasználásáról szóló
szakmai beszámolót, valamint a költségvetési és pénzügyi osztály kimutatását.
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága megtárgyalta.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot 7 igen
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot 4 igen szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
A közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága a véleményét szóban ismerteti a
közgyűlésen.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
… /2017.(XI.16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 2017.
évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek felhasználásáról
szóló elszámolás elfogadásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a határozat 1. melléklete
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elszámolását a
közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék kiadásainak, valamint a közfoglalkoztatással
kapcsolatban felmerülő önerő (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) finanszírozására
2017. évre nyújtott mindösszesen 12 M Ft összegű önkormányzati támogatásról.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és működtetési osztályvezető
Határidő:

2017. november 30.

Dunaújváros, 2017. november 16.

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
elnöke

Lőrinczi Konrád s.k.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága elnöke

