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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020.
évi munkatervét módosítani szükséges annak érdekében, hogy a közgyűlés a
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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
2. 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.
A közgyűlés a 792/2019. (XII.19.) határozatával fogadta el a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 2020. évi munkatervét.
A közgyűlés 2020. évi munkatervében a 2020. április 23-ára tervezett ülés 4. pontjaként szerepel a
„Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotására” című napirend.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése a következő
rendelkezéseket tartalmazza:
91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet
tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a
képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet
követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a
képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése
keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített
jelentését.
Az idézett rendelkezés alapján a közgyűlésnek úgy kell elfogadnia a zárszámadási rendeletet,
hogy az 2020. május 31. napjáig hatályba lépjen. A rendelet-tervezethez be kell nyújtani a kincstár
ellenőrzési jelentését is.
A költségvetési és pénzügyi osztály tájékoztatása szerint a kincstár az ellenőrzésről készített
jelentést nem biztos, hogy a 2020. április 23-ra tervezett üléséig meg tudja küldeni (az elmúlt
évben ezért kellett a közgyűlésnek két alkalommal is tárgyalnia a zárszámadási rendeletet).
A fentiek alapján javasolt a 2020. április 23-ára tervezett 4. napirendi pontot a közgyűlés 2020.
május 21. napjára tervezett ülésén tárgyalja meg.
Az elfogadott munkaterv egyéb időpontjai változatlanok maradnak.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság megtárgyalta. A bizottság tagjai az
előterjesztést 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, és javasolom
annak elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2020. (III.26.) határozata
a 2020. évi munkatervének 2. módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 792/2019. (XII. 19.) határozatával
elfogadott és 45/2020. (I.23.) határozatával módosított 2020. évi munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:
a) A munkatervből törlésre kerül a 2020. április 23-ára tervezett ülés 4. napirendje, melynek címe:
„Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotására”.
b) A 2020. május 21-ére tervezett ülés a következő 3. napirendi ponttal egészül ki, azzal, hogy a
munkaterv ezen ülésnapra betervezett napirendi pontjainak sorszámozása a 2. napirend után
eggyel növekszik:
„3. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotására
Előadó: a polgármester
A napirend előkészítésében résztvevők:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
A napirend előkészítését koordinálja:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
A napirend előkészítésében közreműködők:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
a humán szolgáltatási osztály vezetője
A napirend előkészítésének ütemezése:
- az előterjesztés előkészítése:
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése:
- az előterjesztés véleményeztetése az illetékes bizottságokkal:
- a napirend postázásra való előkészítése:

2020. 05. 13.
2020. 05. 14.
2020. 05. 19.
2020. 05. 15.

A napirend bizottsági tárgyalásához meghívott:
a könyvvizsgáló”
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
valamennyi osztályvezető
- a végrehajtásban való közreműködést koordinálja:
a jogi és közgyűlési osztályvezető
2020. május 21.

Dunaújváros, 2020. március 26.
Pintér Tamás s.k.
polgármester

