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Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) idén ötödik alkalommal
módosítja  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati  rendeletét  (a  továbbiakban:
költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

1. A közgyűlés,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere  (a továbbiakban:
polgármester) által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;

2. Az  önkormányzat,  és  az  önkormányzati  irányítás  alá  tartozó  költségvetési  szervek  (a
továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló
többletbevételek érkeztek, melyeknek szükséges a saját hatáskörben javasolt  előirányzat
rendezése a kiadási oldalon is;

3. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési
döntéseknek megfelelő előirányzatokra.

4. Beruházási  előirányzat  átcsoportosítása  a  7.a  mellékletből  a  7.c  mellékletbe,  a
Polgármesteri Hivatal feladatellátásának céljaira.

A változások tételek szerinti részletezésben:
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1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
704/2016.  (XI.17.)
határozata

Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem
támogatására  irányuló  döntések  meghozataláról  (a  3.
melléklet,  B16,  Egyéb működési  célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről és a B25, Egyéb felhalmozási célú
támogatások  bevételei  államháztartáson  belülről  sorok
emelkedésével  az  5.  melléklet,  Labdarúgó Stadionfejlesztési
Program, beruházások sorra 400.000 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
706/2016.  (XI.17.)
határozata

a  Pentele  Monostor  Emlékhely  tervezésének  támogatásáról
(az 5. melléklet, TOP Programok sor terhére, a Helyi közügyek
igazgatási és egyéb kiadásai sorra átcsoportosítva 2.095 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
707/2016.  (XI.17.)
határozata

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok
ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  szerződés  /2016.  április-
december  hónap/  4.  számú módosításáról  (a  7.a  melléklet,
Szalki  sziget  fejlesztés  és  a  7.b  melléklet,  Fabó  Éva
sportuszoda  fenékemelő  hidraulika  vezérlésének  felújítása
sorok  terhére,  az  5.  melléklet,  5.  Környezet-egészségügy,
dologi  kiadások  sorra  25.000  E  Ft,  a  2.  Városüzemeltetés,
dologi kiadások sorra 30.000 E Ft átcsoportosítva)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
708/2016.  (XI.17.)
határozata

a  Dunaújváros  északi  lakóterület  csapadékvíz  elvezetés,
tervezésére  vonatkozó  árajánlatok  bekérésére  és  a
tervezéshez szükséges forrás biztosításáról  (a 7.a melléklet,
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros  Szennyvíztársulás  sor  terhére,
az Északi  lakóterület  csapadékvíz elvezetés tervezése sorra
átcsoportosítva 10.000 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
710/2016.  (XI.17.)
határozata

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  638/2016.
(X.20.)  határozat  módosításáról  (a  7.a  melléklet,  Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros  Szennyvíztársulás  sor  terhére,  a  12
térfelügyeleti kamera kiépítése sorra átcsoportosítva 8.500 E
Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
713/2016.  (XI.17.)
határozata

a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény
költségvetési  előirányzatának  emeléséről  nyugdíjazás  miatti
kettős  kifizetés  finanszírozásáról  (a  4.  melléklet  dologi
kiadások sor terhére, a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó  sorokra
átcsoportosítva 2.400 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
723/2016.  (XI.17.)
határozata

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  a dunaújvárosi
Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi  sportingatlanokon  javasolt
javítási  és  felújítási  munkálatokkal  kapcsolatos  döntések
meghozatalára (a 7.a melléklet, Ingatlanvásárlás sor terhére, a
7.b  melléklet,  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  a
dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanokon
elvégzendő  javítási  és  felújítási  munkálatok  sorra
átcsoportosítva 18.205 E Ft)
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Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
735/2016.  (XI.17.)
határozata

a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére  szolgáló  eszközök
vételével összefüggő döntés meghozatalára (az 5.b melléklet,
Intézményi  tartalék  sor  terhére,  a  7.a  melléklet,  Fabó  Éva
Sportuszoda  üzemeltetésére  szolgáló  eszközök  vétele  sorra
átcsoportosítva 9.687 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
736/2016.  (XI.17.)
határozata

a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft.
tulajdonát  képező  víziközmű  beruházás  tulajdonjogának
megvásárlására,  valamint  DMJV  Közgyűlésének  160/2016.
(V.29.)  határozatának  módosítására  (a  7.a  melléklet  Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros  Szennyvíztársulás  sor  terhére,  a
Víziközmű  beruházás  tulajdonjogának  megvásárlása  a
DVCSH Kft-től sorra átcsoportosítva 19.177 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
738/2016.  (XI.17.)
határozata

az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  pályázat  kiírás
elkészíttetésére  vonatkozó  megbízás  jóváhagyására  (az  5.a
melléklet  16.  Helyi  közösségi  közlekedés,  egyéb  kiadások
sorról átcsoportosítással a dologi kiadások sorra 5.334 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
755/2016.  (XI.17.)
határozata

Liszkai  Erzsébet  és  Dékány  Péter,  a  táborállási
földcsuszamlás  károsultjainak  kártérítés  megfizetése  iránt
indított perében magánszakértő megbízására (az 5. melléklet,
14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások soron belül
átcsoportosítással 1.270 E Ft)

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
819/2016.  (X.07.) PM
határozata

Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi  Erzsébet
Tagintézményében  Dunaújváros,  Bercsényi  u.  10.)
tanulóbútorok beszerzéséről (a 7.b melléklet, Gazdasági Ellátó
Szervezet összevont felújítási feladatai terhére, a 7.a melléklet
Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi  Erzsébet
Tagintézményében  tanulóbútorok  beszerzése  sorra
átcsoportosítva 495 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
836/2016.  (X.13.)  PM
határozata

Mátyás  király  krt.  6.7.1.  sz.  alatti  önkormányzati  bérlakás
homlokzati  nyílászáró  cseréjéről  (a  7.b  melléklet,  Üres
önkormányzati  lakások  felújítása  sorból  lebontva  a  Mátyás
kirány krt. 6.7.1. homlokzati nyílászáró csere sorra)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
835/2016.  (X.13.)  PM
határozata

A Vasvári Pál Általános Iskolában (Dunaújváros, Petőfi liget 1-
2.)  tanulóbútorok  beszerzéséről  (a  7.b  melléklet,  Gazdasági
Ellátó  Szervezet  összevont  felújítási  feladatai  terhére,  a 7.a
melléklet  Vasvári  Pál  Általános  Iskolában  tanulóbútorok
beszerzése sorra átcsoportosítva 1.328 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
860/2016.  (X.19.)  PM
határozata

a Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2016. évi támogatásáról
(az  5.c  melléklet,  Oktatási  feladatok  felosztható  kerete  sor
terhére,  a  Fejér  Megyei  Diáksport  Egyesület  sorra
átcsoportosítva 100 E Ft)
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Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
867/2016.  (X.20.)  PM
határozata

a  Magyar  Kultúra  Napján  tartandó  ünnepi  műsor
támogatásáról  (az  5.c  melléklet,  Kulturális  és  egyéb  civil
szervezetek pályázható kerete sor terhére a Magyar Kultúra
Napja (Bartók Kamaraszínház) sorra átcsoportosítva 254 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
923/2016.  (XI.17.)  PM
határozata

a dunaújvárosi  illetékességű polgárőr  szervezetek  2016.  évi
második  támogatásáról  (az  5.c  melléklet,  Civil  szervezetek
felosztható  kerete  sor  terhére,  a  4  megnevezett  polgárőr
egyesület részére 1.200 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
926/2016.  (XI.17.)  PM
határozata

önkormányzati  lakások  felújításáról  (a  7.b  melléklet,  Üres
önkormányzati  lakások  felújítása  sorból  a  határozatban
felsorolt  önkormányzati  lakásokra  lebontás  3.957  E  Ft
összegben)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
954/2016.  (XI.24.)  PM
határozata

 a  Dunaújvárosi  Triatlon  Sportegyesület  által  rendezendő
„Adventi Futóverseny” támogatási kérelmének elbírálásáról (az
5.c melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére,
a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület  (Adventi  futóverseny)
sorra átcsoportosítva 400 E Ft)
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2. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

adatok E Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 615 952

Önkormányzatok működési támogatásai 12 412

Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása

5 269

ebből:
Intézményfinanszírozás  (ágazati
pótlék)

5 269

Működési célú központosított előirányzatok 
(Jövedelemkompenzáció)

7 143

ebből: Intézményfinanszírozás 7 143

Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

603 540

Közfoglalkoztatás támogatása 2 302

ebből:
Intézményfinanszírozás 
(közfoglalkoztatás)

1 207

személyi juttatások 2 386

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

322

egyéb kiadások -1 613

Labdarúgó Stadionfejlesztési Program 20 000

dologi kiadás 20 000

Top Programok bevételei 581 238

Top Programok bevételei 
(felhalmozási bevétel)

581 238

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -201 238

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről 

-581 238

Top Programok bevételei -581 238

ebből:
Egyéb  működési  célú  támogatások
bevételei államháztartáson belülről

581 238
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Labdarúgó Stadionfejlesztési Program 380 000

ebből: Beruházás 380 000

Önkormányzati  bevételek  (és  a  kapcsolódó  kiadások)  változása
összesen:

414 714
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b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala 9 896

Működési bevételek 270

Működési bevételek 270

ebből: személyi juttatás 270

Felhalmozási bevételek 600

ebből: beruházás 600

Finanszírozási bevételek 9 026

Irányító szervi támogatás 9 026

ebből: személyi juttatások 809

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

217

beruházás 8 000

Dunaújvárosi Óvoda 1 964

Működési bevételek 624

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 624

ebből: személyi juttatások 550

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

74

Finanszírozási bevételek 1 340

Irányító szervi támogatás 1 340

ebből: személyi juttatás 1 067

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

273

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2 859

Finanszírozási bevételek 2 859

Irányító szervi támogatás 2 859

ebből: személyi juttatás 2 273
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munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

586

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthona

3 990

Működési bevételek 500

Működési  célú  támogatások  államháztartáson
belülről

500

ebből: személyi juttatás 400

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

100

Finanszírozási bevételek 3 490

Irányító szervi támogatás 3 490

ebből: személyi juttatás 2 763

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

727

Útkeresés Segítő Szolgálat 2 973

Működési bevételek 942

Működési célú átvett pénzeszköz 942

ebből: dologi kiadás 942

Felhalmozási bevételek 88

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 88

ebből: beruházás 88

Finanszírozási bevételek 1 943

Irányító szervi támogatás 1 943

9



ebből: személyi juttatás 1 541

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

402

dologi kiadás

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 6 829

Működési bevételek 6 552

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 802

ebből: dologi kiadás 3802

Működési célú átvett pénzeszközök 2 750

ebből: beruházás 2750

Finanszírozási bevételek 277

Irányító szervi támogatás 277

ebből: személyi juttatás 224

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

53

József Attila Könyvtár -371

Működési bevételek -600

Működési bevételek -600

ebből: személyi juttatás -472

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

-128

Felhalmozási bevételek 0

Felhalmozási bevételek -231

ebből:
felhalmozási  célú  támogatás
államháztartáson belülről

231

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 231

ebből: felhalmozási bevételek -231

Finanszírozási bevételek 229

Irányító szervi támogatás 229
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ebből: személyi juttatás 180

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

49

Egészségmegőrzési Központ 1 329

Működési bevételek 842

Működési bevétel 842

ebből: dologi kiadás 842

Finanszírozási bevételek 487

Irányító szervi támogatás 487

ebből: személyi juttatás 384

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

103

Intercisa Múzeum 15

Finanszírozási bevételek 15

Irányító szervi támogatás 15

ebből: személyi juttatás 12

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

3

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 1 838

Finanszírozási bevételek 1 838

Irányító szervi támogatás 1 838

ebből: személyi juttatás 1 484

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

354

Intézményi  bevételek  és  kiadások  változása  összesen
(intézményfinanszírozással együtt):

31 322
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3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

adatok E Ft-ban

Általános tartalék változása összesen: 0

b) Működési céltartalékok
adatok E Ft-ban

Intézményi tartalék -9 572

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 735/2016. (XI.17.)
határozatának kihatása

-9 687

Dunaújvárosi  Óvoda  közfoglalkoztatással  kapcsolatos
intézményfinanszírozásának csökkentése

115

Működési céltartalékok változása összesen: -9 572

c) Felhalmozási céltartalékok

adatok E Ft-ban

Felhalmozási céltartalékok változása összesen: 0

Tartalékok változása összesen: -9 572

4.  Beruházási  előirányzat  átcsoportosítása  a  7.a  mellékletből  a  7.c  mellékletbe,  a
Polgármesteri Hivatal feladatellátásának céljaira.

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által tervezett Gépjárművásárlás a 7.a mellékletben
található, de mivel a gépjárművek a Polgármesteri Hivatal feladatellátási céljait szolgálják, melynek
a beruházási tételei a 7.c mellékletben találhatóak, a 8.000 E Ft-os előirányzat a 7.c mellékletben
kell,  hogy szerepeljen a továbbiakban.  A Polgármesteri  Hivatal  gépjárműbeszerzése várhatóan
8.600 E Ft lesz, melyből a 600 E Ft többletkiadás fedezetéül a Polgármesteri Hivatal tulajdonában
lévő kettő darab gépjármű (Suzuki és Opel) eladásának bevétele szolgálhat.
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Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 424.532 E Ft-tal növelték.
A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

- önkormányzat: 414.714 E Ft;
- intézmények: 9.818 E Ft.

A  módosító  tételek  intézményi  gazdálkodásra  gyakorolt  hatása  következtében  az
intézményfinanszírozás 21.504 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 9.026 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 12.478 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2.,
3., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 7.a., 7.b., 7.c., mellékletei tartalmazzák.

II.
Részletes indoklás

- Az  általános  indoklásban  jelzett  módosító  tételek  miatt  megváltoztak  a  költségvetési
rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-2. § tartalmazza, hogy mely
rendelkezések változnak.

- A költségvetési  rendeletben bekövetkezett  számszaki  változások miatt  megváltoztak a
mellékletek  számadatai.  Az  előterjesztés  mellékletének  3.  §-a  tartalmazza,  hogy mely
mellékletek kerülnek cserére.

- A rendelettervezet  hatályba lépésének időpontját  az előterjesztés mellékletének 4.  §-a
tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  2016.  december  13-i  ülésén  tárgyalta,  véleményét  a
bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. december 13-i ülésén tárgyalta,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2016. december 13-i ülésén tárgyalta,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Cserna Gábor
 polgármester s.k.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

…  ./2016. (XII.15.)   határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről és

végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet
módosítását megalapozó tétel elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  3/2016.  (II.19.)
önkormányzati  rendelet  (továbbiakban  költségvetési  rendelet)  következő  módosításában
rendezi a Polgármesteri Hivatal feladatellátás céljait szolgáló gépkocsibeszerzés előirányzatát
oly  módon,  hogy a  költségvetési  rendelet  7.a  mellékletének  2.
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési  Osztály  cím  14.  sorában
szereplő  Gépjármű  beszerzés  előirányzatot  –  8.000  E  Ft-ot  -  átcsoportosítja  a
költségvetési  rendelet  7.c  mellékletének  Polgármesteri  Hivatal  1.6  Műszaki
berendezések, gépek, járművek és 1.8. Beruházási célú áfa soraira, valamint további
- 600 E Ft - fedezetet biztosít az említett sorokon a Polgármesteri Hivatal gépjármű-
értékesítésből származó felhalmozási célú többletbevételéből.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
foglaltakat a 2016. évi költségvetés jelen módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
a jegyző

   - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
       a pénzügyi bizottság elnöke
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2016. évi költségvetési rendelet jelen módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

                 Hingyi László s.k.              Pintér Attila s.k.
     a gazdasági és területfejlesztési   a pénzügyi bizottság elnöke
                  bizottság elnöke
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az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és
végrehajtásának

szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.  §  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  2016. évi
költségvetéséről és végrehajtásának  szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. §  (1)-(3)  bekezdései  helyébe a
következő rendelkezés lép:

„3.  §  (1)  A Közgyűlés  a  költségvetési  kiadások  főösszegét  az  1.  melléklet  szerint  
20.240.028 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás  12.947.110 E Ft, a
felhalmozási kiadás 4.239.768 E Ft, a finanszírozási kiadás 3.053.150 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének
főösszegét  20.240.028  E  Ft-ban  állapítja  meg,  melyen  belül  a  működési  bevétel
11.072.761 E Ft, a felhalmozási bevétel 533.787 E Ft, finanszírozási bevétel 3.000.000 E
Ft, maradvány felhasználás 5.633.480 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét - 5.633.480 E Ft-ban
állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -  3.705.981 E Ft, a
működési  költségvetés  különbözete:  -  1.874.349 E  Ft,  a  finanszírozási  kiadások
különbözete: - 53.150 E Ft.”

2. § A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a
4.  melléklet  irányítószervi  támogatás  sorban  szereplő  előirányzatnak  megfelelően,
4.714.809  E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 5.a. melléklete lép.
(8) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 5.b. melléklete lép.
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(9) A költségvetési rendelet 5.c. melléklete helyébe e rendelet 5.c. melléklete lép.
(10) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(11) A költségvetési rendelet 7 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(12) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 7.a. melléklete lép.
(13) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 7.b. melléklete lép.
(14) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 7.c. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát
veszti.

Cserna Gábor dr. Sürü Renáta
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. december 16-án kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző

17


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2016. (XII.15.) határozata

