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Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) negyedik alkalommal
módosítja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)  önkormányzati  rendeletét  (a  továbbiakban:
költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

1. Javaslat  a 2018.  év  május  15.  napjával  történt  állami  támogatás  módosításának  az
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére;

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

3. 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;

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

5. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:
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1. Javaslat

a 2018. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat
költségvetésében történő rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegé-
szítő szabályok 2. b) pontja értelmében az állami támogatások év közbeni módosítására 2018.
május 15-ével volt lehetőség.
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2018. nyolc havi (január - augusztus)
működése alapján, több jogcímen lemondással, illetve pótigénnyel élt.

A  módosításokra  való  tekintettel  az  önkormányzat  finanszírozását  az  alábbi  változások
érintették:
- A Dunaújvárosi Óvodánál 2018. év 8 hónapban az óvodapedagógusok elismert létszáma

0,5 fővel, a május 15-ei módosítás során a gyermeklétszám növekedése következtében. A
nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 4 fővel, a Köznev. tv. 47. § (7) be-
kezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 3
fővel növekedett, a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehe-
tő sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 fővel csökkent. A gyermeklétszámból adódó
változások következményeként az óvodapedagógusok elismert létszámának növekedése
1.473 E Ft többletbevételt jelentett az önkormányzat számára. Az ellátáshoz szükséges fe-
dezet az intézmény költségvetésében biztosított.

Az  óvodaműködtetési  alaptámogatás  igénylésnél  a  ténylegesen  beírt  gyermeklétszám
vehető figyelembe, így a 6 fő növekedés miatt a 8 hónapra 327 E Ft többlettámogatást
jelent.

- Az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus minősítés-
ből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódóan a 2016. december 31-ig megszerzett minősí-
téssel rendelkező pedagógusok létszámában 2 fő csökkenés, a mesterpedagógus, kutató-
tanár kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás jogcím 2018. január 1-jei
átsorolással megszerzett pedagógusok száma 1 fővel növekedett. Az Önkormányzat szá-
mára 539 E Ft támogatást jelent. 

A változások hatása az intézmény költségvetésére:
Az illetményfedezetből az óvodapedagógusok létszámának béréhez az önkormányzat nem
ad pótlólagos intézményfinanszírozást, mert az állami támogatás által biztosított létszám
kevesebb  pedagógus  létszámra  ad  fedezetet,  mint  az  intézmény  alkalmazásában  álló
dolgozók  száma.  A  különbözetet  az  önkormányzat  már  az  eredeti  költségvetésben
biztosította.  Az  óvodaműködési  támogatás  összege  részben  megtérül  a  tényleges
működési  kiadások  összegében,  így  többlet  intézményfinanszírozás  kiutalása  nem
szükséges. Az intézmény az óvodapedagógusok illetményének kiegészítő támogatását a
2018. évi költségvetésében a dolgozók átsorolása miatt betervezte.

- Az Egyesített  Szociális Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai intéz-
mény szociális étkeztetés jogcímnél 40 fő ellátotti létszámcsökkenést, a házi segítségnyúj-
tás személyi gondozás jogcímnél jelzett 3 fő ellátotti létszámnövekedést, a demens szemé-
lyek nappali ellátása jogcímnél 2 fő ellátotti létszámcsökkenést jelzett a KENYSZI központi
adatszolgáltató rendszerben rögzített adatokkal összhangban. A lemondásokból eredő el-
vonás összege 3.214 E Ft, a létszámnövekedésből adódó többlettámogatás 990 E Ft-ot je-
lentett.  A létszám  mozgás  következményeként  a  finanszírozás  szempontjából  elismert
szakmai dolgozók bértámogatása jogcímet érintő 1 fő elvonás 2.848 E Ft csökkenést ered-
ményezett. Az intézményüzemeltetési támogatás összegéről az önkormányzatok adatszol-
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gáltatása alapján a miniszterek döntenek, a májusi módosítás után az intézmény vonatko-
zásában 2.460 E Ft többlettámogatást kapott Önkormányzatunk az intézmény vonatkozá-
sában. 

Az intézménytől a 3.214 E Ft elvonás, 990 E Ft költségvetési plusztámogatás javasolt. A
bértámogatás elvonás összege az intézményfinanszírozást nem érinti, mert a ténylegesen
alkalmazott  szakmai  dolgozói  létszám  magasabb  a  törvény  alapján  támogatottnál,  a
működési  kiadásokhoz  szükséges  támogatást  pedig  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  biztosította  a  2018.  évi  költségvetési  rendeletében  az
intézmény  számára,  ezért  nem  indokolt  a  többlettámogatás  intézményfinanszírozás
kiutalása.

- Az Útkeresés Segítő Szolgálatra vonatkozóan a május 15-ei módosítást követően az intéz-
mény-üzemeltetés jogcímen az Önkormányzat 333 E Ft többlettámogatásra jogosult a fel-
mérésbe bevont új kiadási sorok miatt. A többlet támogatás intézményfinanszírozási kiuta-
lása nem szükséges az intézménynek, mert a 2018. évi költségvetése tartalmazza ezeket a
működéssel kapcsolatos kiadásokat.

- 2018. január 1-től megváltozott a bölcsődék finanszírozási rendszere: itt is megjelent két
elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók
elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elem a működéssel kapcsolatos
üzemeltetési támogatás jelenti. Az üzemeltetési támogatást az egy lakosra jutó iparűzési
adóerősség mértékéhez kötötték, a 2018. május felmérés során a 32.000 Ft-ot meghaladó
adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok is igényelhettek ezen a címen támogatás.
A gyereklétszámban nem történt módosítás, a szakmai dolgozók létszámát tekintve a felső-
fokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők száma 2 fővel csökkent, a középfokú
végzettségű kisgyermeknevelők száma 2 fővel növekedett, ez a változás 2.852 E Ft csök-
kenést eredményezett. Az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő tá-
mogatáshoz kapcsolódóan a pénzügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere és a bel-
ügyminiszter  döntése alapján önkormányzatunk 78.793 E Ft összegre jogosult  a májusi
módosítást követően. A szakmai dolgozók bértámogatásában, valamint az intézményüze-
meltetésnél történt változások nem indokolják a többlettámogatás és az elvonás érvényesí-
tését az intézmény felé, mert a ténylegesen alkalmazott szakmai dolgozói létszám maga-
sabb a költségvetési törvény alapján támogatottnál, a működési kiadásokhoz szükséges tá-
mogatást pedig Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése biztosította a
2018. évi költségvetési rendeletében a bölcsődei feladatok ellátásához.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás május 15-ei felmérésekor a gyermekét-
keztetésben résztvevő tanuló létszáma 39 fővel csökkent, ez a számított dolgozói létszám-
nál 0,85 fő csökkenést jelent, melynek kihatása 1.615 E Ft elvonást jelent az önkormány-
zattól. A létszámváltozás a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érinti. 

A gyermekétkeztetés  üzemeltetési  támogatása  központilag  az  átlagos  dologi  kiadások,
nyersanyag költségek és a térítési  díjak ismeretében került  meghatározásra az elismert
kiadási és bevételi szint figyelembevételével.

     A  költségvetési  törvény  értelmében  az  intézményi  gyermekétkeztetés  üzemeltetési
támogatásának  összegéről  a  miniszterek  döntöttek  az  önkormányzat  adatszolgáltatása
alapján  az  adóerő-képesség  figyelembe  vételével.  A  májusi  döntést  követően
önkormányzatunk 14.455 E Ft többlettámogatásra jogosult. A támogatási összeg kiutalása
intézményfinanszírozásként nem szükséges, mert a 2018. évi intézményi költségvetések
tartalmazzák a gyermekétkeztetés működési kiadásait.

- A rászoruló  gyermekek intézményen kívüli  szünidei  étkeztetés feladatot  a Dunaújvárosi
Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. A május 15-ei módosítás során 5.831 adagszám le-
mondással élt az Önkormányzat. Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hátrányos
helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek részére köteles biztosítani a szünidők napjaira az egyszeri meleg
étkeztetést az önkormányzat, ezen jogcímen igényelhet állami támogatást. A rendszeres
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gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek után nem hívható le támogatást. A
módosítás ennek figyelembe vételével történt. A lemondás 1.662 E Ft elvonást jelent, mely
továbbhárítása indokolt a feladatelmaradás miatt.

2. Összegezve: az 2018. május 15-ei állami támogatás módosítása során megállapított mutató-
szám növekedés miatt az önkormányzat összesen 106.338 E Ft többlettámogatásra jogosult,
melyből a 2018. évi költségvetés 5. b. melléklet Intézményi tartalékot növeli 26.375 E Ft, az Ál-
talános tartalékot növeli 78.973 E Ft, intézményi finanszírozásként továbbadásra kerül 990 E Ft.
Az önkormányzatot az intézmények május 15-ei állami támogatás módosításai miatt 18.979 E
Ft-tal kevesebb állami támogatást illeti  meg, mely csökkenti  a költségvetésben megtervezett
bevételek  összegét,  elszámolására  a  2018.  évi  költségvetés  5.  b.  melléklet  Intézményi
tartalékot csökkenti 12.488 E Ft-tal, illetve az intézményektől elvonásra kerül 6.491 E Ft.
A változások egyenlegeként az önkormányzati bevétel 87.359 E Ft-tal nő.
 

3. Az év közben lemondásra került támogatás alapján számított finanszírozás a tervezés során az
intézmények költségvetésébe beépült. Az intézmények költségvetésében az Egyesített Szociá-
lis Intézményt terhelő 3.214 E Ft intézményfinanszírozás elvonás, illetve a 990 E Ft növekedés,
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezettől történő 3.277 E Ft elvonás megalapozott, mely
összegszerűen az intézményfinanszírozást és a dologi kiadások összegét módosítja. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.  évi  költségvetésének 5.  b. melléklet
Intézményi tartalék sorának terhére történik: 
-  az óvodapedagógusok elismert  létszámának bértámogatása és kiegészítő támogatása,  az
óvoda működtetési támogatás összege 3.141 E Ft növekedés és a 802 E Ft csökkenés,
-  az  egyes  szakosított  ellátások  finanszírozás  szempontjából  elismert  dolgozók
bértámogatásának 2.848 E Ft csökkenése, az intézmény-üzemeltetés 2.793 E Ft növekedés,
- a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 14.456 E Ft növekedés,
-  a  bölcsődei  szakmai  dolgozók  bértámogatásának  8.838  E  Ft  növekedés  és  5.986  E  Ft
csökkenés 
elszámolása.

Az Önkormányzatot a bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen megillető többlettámogatás
összege a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 5. b.
melléklet Általános tartalék sorában kerül elszámolásra. 

A fentiekben részletezett május 15-ei állami támogatás módosításának eltérései az 1. mellékletben
kerültek kimutatásra intézményenként. 

Jelen előterjesztést tárgyalta:
- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
- a pénzügyi bizottság,
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság.

A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek:

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2018. november 13-ai ülésén tárgyalta,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
A pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  2018.  november  13-ai  ülésén  tárgyalta,  véleményét  a
bizottság elnöke szóban ismerteti.
A gazdasági-területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2018. november 13-ai ülésén tárgyalta,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést hozza meg az előterjesztésre vonatkozó elfogadó határozatát.
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2. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
466/2018.  (IX.20.)
határozata

Modern  Városok  Program keretében  az  új  szálloda  építéséről
szóló  terv-dokumentáció  elkészítésével  kapcsolatos  feladatok
DVG Zrt. részére történő átadásáról (az 5.b melléklet, Pályázati
tevékenység, felkészítés, önrész tartalék soráról átcsoportosítva
a határozatban jelzett feladatokra 16.129 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
468/2018.  (IX.20.)
határozata

TOP-6.5.1-2016-00001  Dózsa  György  Általános  Iskola
épületenergetikai  felújításához  kapcsolódó  pótmunkák
elvégzésére  (az  5.  melléklet  23/3  dologi  kiadások  sorról
3.686.454,-  Ft,  az  5.  melléklet  3/3  dologi  kiadások  sorról
11.938.584,- Ft, a 7/a/23/16 sorról 13.653.534,- Ft, valamint a
7/b/1/14 sorról  4.000.000,-  Ft-ot  a 7/b melléklet  1.20 „Iskolák
felújítása”  sorra  átcsoportosítva  a  határozatban  jelzett
feladatokra).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
470/2018.  (IX.20.)
határozata

Dunaújváros  területén  új  gyalogos-átkelőhely  és  járda
közvilágításának  kivitelezéséről,  valamint  kapubehajtó
kiépítéséről (az Aranyvölgy úton tervezett új gyalogos-átkelőhely
közvilágításának kivitelezése feladatra, a Sárkány közben épült
új  járda  közvilágításának  kivitelezése,  valamint  kapubejáró
kiépítése feladatra a fedezetet bruttó 8.863.518,- Ft összegben
7.a. mellékletének 1. Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti
1.3.  „Gyalogátkelőhelyek  kivitelezése  FORD.  ÁFA”  soráról
6.979.148.- Ft; míg az 5/1/3. dologi kiadások sorról 1.884.370.-
Ft átcsoportosításával, határozatban jelzett feladatokra).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
471/2018.  (IX.20.)
határozata

önkormányzati  tulajdonú  intézmények  fejlesztési,  felújítási
munkáiról  (a  7.a.  melléklet  „1.9.Óvoda  beruházási  feladatai”
során rendelkezésre álló  összeg (2.530.141,- Ft),  valamint  az
5.2.3.  (60.359,-  Ft)  és  5.3.3.  (194.000,-  Ft)  sorokból
átcsoportosított  összeg,  a  7.b.  melléklet  „1.19.Dunaújvárosi
Óvoda  felújítási  feladatai”  sorra  a  7.a.3.7.(2.024.455,-  Ft)  a
7.b.1.17. (4.729.985,- Ft) és a 7.b.1.18.(2.418.004,- Ft) sorokból
átcsoportosított  összeg,  a  7.b.  mellékletében  szereplő
„1.21.Bölcsődék  felújítási  feladatai”  (1.076.970,-  Ft)  során
jóváhagyott  keretösszeg,  a  7.b.  melléklet  „1.20.Iskolák
felújítása”  sorra  a  7.b.1.18.  (5.174.968,-  Ft)  és  a  7.a.1.4.
(4.063.677,-  Ft)  sorokból  átcsoportosított  összeg  biztosítja,
mindösszesen 22.272.559.-Ft összegben a határozatban jelzett
feladatokra).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
472/2018.  (IX.20.)
határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  szerződés  3.
számú módosításáról (a 7.a melléklet 1.6. Temető előtti térköves
parkoló sorról, 7.a melléklet 2.7. Játszóeszközök cseréje sorról,
3.7. Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv sorról,
továbbá az 5. melléklet 1/3, 2/3, és 4/3. dologi kiadások sorról
átcsoportosítva  a  határozatban  megjelölt  feladatokra
100.955.771 E Ft).
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Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
478/2018.  (IX.20.)
határozata

A  Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  2018.  évi
támogatásáról  (az  5.b  melléklet,  Általános  tartalék  soráról
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 5.000 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
482/2018.  (IX.20.)
határozata

a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-
én létrejött támogatási szerződés 2. módosításáról (3. melléklet
B64  Működési  célú  visszatérítendő  támogatások,  kölcsönök
visszatérülése  államháztartáson  kívülről  sorról  csökkentve
egyidejűleg az 5.b melléklet  Bevételi  kockázati  tartalék  sorról
csökkentve az előirányzat 2.000 E Ft-tal)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
483/2018.  (IX.20.)
határozata

a  10.  számú  fogorvosi  körzetre  dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold
fogorvossal  feladatellátási  előszerződés  és  -szerződés
megkötésére,  a  körzet  átvételéhez  igényelt  támogatás  iránti
kérelem  elbírálásáról  (az  5.  melléklet  11.  Egészségügyi
feladatok  alcím,  dologi  kiadások  soráról  átcsoportosítva  a
határozatban jelzett feladatra 5.000 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
484/2018.  (IX.20.)
határozata

a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal
feladatellátási  előszerződés,  feladatellátási  szerződés
megkötéséről  és  támogatás  iránti  kérelem  elbírálásáról  (az  5.
melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  alcím,  dologi  kiadások
soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 120 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
487/2018.  (IX.20.)
határozata

óvodai  és  iskolai  szociális  munka  személyi  feltételeinek
biztosítására,  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  foglalkoztatotti
létszámának  meghatározására  (a  3.  melléklet  B11
Önkormányzatok  működési  támogatása  sor  előirányzatának
megemelésével  egyidejűleg,  a  4.  melléklet,  Irányító  szervi
támogatás sorának emelése 12.100 E Ft-tal)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
497/2018.  (IX.20.)
határozata

a  DVG  Zrt.  telephely  bővítéséhez  szükséges  ingatlan
vásárlásról (az 5.b melléklet, Általános tartalék, Pénzeszközök
átadásának tartaléka, Pályázati felkészítés, önrész felhalmozási
tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra
80.000 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
507/2018.  (IX.20.)
határozata

a  Dunanett  Nkft.  kérelmére,  tagi  kölcsönszerződés
módosításának jóváhagyására (3. melléklet B64 Működési célú
visszatérítendő  támogatások,  kölcsönök  visszatérülése
államháztartáson kívülről sorról csökkentve egyidejűleg az 5.b
melléklet  Bevételi  kockázati  tartalék  sorról  csökkentve  az
előirányzat 38.240 E Ft-tal)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
509/2018.  (IX.20.)
határozata

az  önkormányzat  kezességvállalásával  kapcsolatos
intézkedések  megtételéhez  szükséges  felhatalmazás
megadására,  valamint  a  Dr.  Szabó  Iván  Ügyvédi  Iroda
megbízására  (az  5.b  melléklet,  Általános  tartalék  soráról
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 3.810 E Ft)

Dunaújvárosi  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
528/2018.  (X.18.)
határozata

a  TOP-6.1.1-16  Ipari  parkok,  iparterületek  fejlesztése  című
pályázaton  való  részvételre,  és konzorciumi  megállapodás
aláírásáról  (5.  melléklet  TOP  pályázati  önrész  sorról
átcsoportosítva  a  TOP-6.1.1-16  Ipari  parkok  fejlesztése
feladatra 12.000 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
531/2018.  (X.  18.)
határozata

az  MVP keretében  az  "Új  városi  fürdő  és  vízisport  centrum
megvalósításának  ingatlanfejlesztési  és beruházási
koncepciója"  tervezői  művezetés  biztosításáról  (5.  melléklet
MVP pályázati önrész sorról átcsoportosítva a MVP Fabó Éva
Uszoda fejlesztése feladatra 3.500 E Ft)
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Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
538/2018.  (X.  18.)
határozata

az  Egyesített  Szociális  Intézmény  intézményben  működtetett
nappali  ellátás  férőhelyszámának  meghatározásáról  (az  5.b
melléklet,  Intézményi  tartalék  soráról  átcsoportosítva  a
határozatban jelzett feladatra 263 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
550/2018.  (X.  18.)
határozata

az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával
kapcsolatos  állásfoglalás  kialakításáról  (az  5.b  melléklet,
Általános tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett
feladatra 11.811 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
554/2018.  (X.  18.)
határozata

a  TOP-6.3.3-16.  Városi  környezetvédelmi  infrastruktúra-
fejlesztések  c.  pr  megvalósításához  szükséges  előkészítő
tanulmány elkészítéséhez forrás biztosításáról (5. melléklet TOP
pályázati  önrész  sorról  átcsoportosítva  a határozatban  jelzett
feladatra 4.128 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
556/2018.  (X.  18.)
határozata

tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére (az 5.b
melléklet,  Általános  tartalék  soráról  átcsoportosítva  a
határozatban jelzett feladatra 45.000 E Ft)

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
741/2018. (VII. 27.) PM
határozata

a  Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetség  szociális  célú
kampányának  támogatásáról  (az  5.c.  melléklet  10.5.1.
Szociális  és  egészségügyi  szervezetek  támogatása  sor
terhére  a  határozatban  megjelölt  szervezet  részére
átcsoportosítva 100 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
840/2018.  (X.17.)  PM
határozata

a Magyar Népdal Napján részt vevő tanulók utazási költsége
fedezetének  biztosításáról  (az  5.c.  melléklet  9.17.  Oktatási
feladatok  támogatási  tartalék  sor  terhére  a  határozatban
megjelölt feladatra átcsoportosítva az 5. melléklet 9. Oktatási
feladatok dologi kiadások sorra 57 E Ft)

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Polgármestere
856/2018.  (X.17.)  PM
határozata

az  életvitelszerű  közterületi  tartózkodás  szabályainak
megsértése  szabálysértéssel  kapcsolatos  feladatok
ellátásának  megrendelése  (az  5.a  melléklet  10.4.  Szociális
feladatok támogatása sorról  1.500 E Ft,  és a 9.17. Oktatási
feladatok támogatási tartaléka sorról 481 E Ft átcsoportosítva
a határozatban megjelölt feladatra.)
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3. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

Önkormányzati bevételek

adatok E Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 381

Önkormányzatok működési támogatásai 92 381

Helyi önkormányzatok működési támogatása 450

ebből: Egyéb kiadás 450

Önkormányzatok kiegészítő támogatása 750

ebből: Személyi juttatás és járulék 750

Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása

86 263

ebből: Intézményfinanszírozás 1 243

ebből: Általános tartalék 78 973

ebből: Intézményi tartalék 6 047

Működési célú központosított előirányzatok 2 579

ebből:
Intézményfinanszírozás
(jövedelemkompenzáció)

2 579

Települési önkormányzatok oktatási feladatainak 
támogatása

2 339

ebből: Intézményi tartalék 2 339

Önkormányzati  bevételek  (és  a  kapcsolódó  kiadások)  változása
összesen:

92 381
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Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás
adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala 1 366

Működési bevételek 750

Működési  célú  támogatások  államháztartáson
belülről

750

ebből: személyi juttatások 628

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

122

Finanszírozási bevételek 616

Irányító szervi támogatás 616

ebből: személyi juttatások 516

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

100

Dunaújvárosi Óvoda 2 654

Működési bevételek 1 309

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 613

ebből: személyi juttatások 560

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

53

Egyéb működési bevételek 696

ebből: dologi kiadások 0

beruházás 696

Finanszírozási bevételek 1 345

Irányító szervi támogatás 1 345

ebből: személyi juttatás 1 192

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

153

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 479

Finanszírozási bevételek 479

Irányító szervi támogatás 479

ebből: személyi juttatás 401
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munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

78

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthona

-950

Működési bevételek 520

Egyéb működési bevétel 520

ebből: személyi juttatás 220

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

40

Finanszírozási bevételek -1 470

Irányító szervi támogatás -1 470

ebből: egyéb működési bevétel csökkentése -260

személyi juttatás 849

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

165

dologi kiadások csökkentése -2 224

Útkeresés Segítő Szolgálat 13 327

Működési bevételek 1 000

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 000

ebből: személyi juttatás 911

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

89

Finanszírozási bevételek 12 327

Irányító szervi támogatás 12 327

ebből: személyi juttatás 2 056

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

384

dologi kiadások 644

beruházások 9 243

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 16 070
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Működési bevételek 16 000

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 400

ebből: dologi kiadások 400

Egyéb működési bevétel 15 600

ebből: személyi juttatás 1 000

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

300

dologi kiadások 10 600

beruházások 3 700

Finanszírozási bevételek 70

Irányító szervi támogatás 70

ebből: személyi juttatás 59

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

11

József Attila Könyvtár -3 224

Működési bevételek 32

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32

ebből: beruházások 32

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

ebből: beruházás

Finanszírozási bevételek -3 256

Irányító szervi támogatás -3 256

ebből: személyi juttatás -2 724

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

-532

Egészségmegőrzési Központ 519

Működési bevételek 500

Egyéb működési bevétel 500

ebből: dologi kiadások 500

Finanszírozási bevételek 19

Irányító szervi támogatás 19
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ebből: személyi juttatás 16

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

3

Intercisa Múzeum -1 503

Működési bevételek 250

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 250

ebből: dologi kiadások 250

Finanszírozási bevételek

Irányító szervi támogatás -1 753

ebből: személyi juttatás -1 467

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

-286

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet -2 890

Működési bevételek 450

Egyéb működési bevételek 450

ebből: beruházások 225

Finanszírozási bevételek -3 340

Irányító szervi támogatás -3 340

ebből: Egyéb működési bevétel elvonása -225

személyi juttatás 135

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

27

dologi kiadások -3 277

Intézményi  bevételek  és  kiadások  változása  összesen
(intézményfinanszírozással együtt):

25 848
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4. Tartalékok változása

a.) Általános tartalék
adatok E Ft-ban

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 478/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-5 000

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 497/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-45 000

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 509/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-3 810

Az előterjesztés 2.  pontjában jelzett,  a  közgyűlés 550/2018.  (X.18.)
határozatának kihatása

-11 811

Az előterjesztés 2.  pontjában jelzett,  a  közgyűlés 554/2018.  (X.18.)
határozatának kihatása

-45 000

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, többletbevételek kihatása 78 973

Az  előterjesztés  5.  pontjában  jelzett  saját  hatáskörű  előirányzat
módosítások hatása

6 444

Általános tartalék változása összesen: -25 204

b.) Működési céltartalékok
adatok E Ft-ban

Bevételi kockázati tartalék -40 240

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 482/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-2 000

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 507/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-38 240

Intézményi tartalék 20 092

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett,  a közgyűlés 538/2018. (X.18.)
határozatának kihatása

-263

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, többletbevételek kihatása 13 887

Az  előterjesztés  3.  pontjában  jelzett,  Intézmények  bevételei  és
intézményfinanszírozás

6 468

Pénzeszköz átadások tartaléka -22 000

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 497/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-22 000

Működési céltartalékok változása összesen: -42 148
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c.) Felhalmozási céltartalékok
adatok E Ft-ban

Pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész  (szabadon
felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)

-29 129

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 478/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-16 129

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 497/2018. (IX.20.)
határozatának kihatása

-13 000

Felhalmozási céltartalékok változása összesen: -29 129

Tartalékok változása összesen: -96 481
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5. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése

Ezen  korrekciók  elvégzése  során  az  előirányzatok  a  teljesítési  adatoknak  megfelelő  kiemelt
előirányzatokra  kerülnek  átcsoportosításra,  mely változások a  költségvetés  főösszegében  nem
okoznak változást.

Saját hatáskörben módosítandó tétel Módosított tétel

5.b. melléklet, Általános tartalék (6.444 E Ft) 5.  melléklet,  14.  Vagyongazdálkodási
feladatok, egyéb kiadás sor (-6.444 E Ft)

5.  melléklet,  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok,
dologi kiadások sor (1.815 E Ft)

7.b.  melléklet,  14.1  Önkormányzati  üres
lakások felújítása sor (-1.815 E Ft)

5.  melléklet,  17.  Önkormányzati  jogalkotás,
személyi juttatások és járulékok sor (5.185 E Ft)

5.  melléklet,  8.  Közbiztonsági  feladatok,
személyi juttatások és járulékok sor (-5.185
E Ft))

5.  melléklet,  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok,
személyi juttatások és járulékok sor (379 E Ft)

5.  melléklet,  8.  Közbiztonsági  feladatok,
személyi juttatások és járulékok sor (-379 E
Ft)

5.  melléklet,  18.  Helyi  közügyek,  személyi
juttatások és járulékok sor (66 E Ft)

5.  melléklet,  8.  Közbiztonsági  feladatok,
személyi  juttatások és járulékok sor (-66 E
Ft)

7.b  melléklet,  23.1.  MVP  Radari  Sporttelep
felújítása sor (-46.337E Ft)

7.a melléklet, 23.29 MVP Radari Sporttelep
fejlesztése sor (46.337 E Ft)

7.b  melléklet  14.1.  Önkormányzati  üres  lakások
felújítása sor (-1.016 E Ft)

5.  melléklet  4.  Környezet-egészségügyi
feladatok dologi kiadások sor (1.016 E Ft)

7.a melléklet, 23.2 Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion
beruházás sor (-9.683E Ft)

5. melléklet, 23.2 Nemzeti Stadionfejlesztési
Program, dologi kiadások sor (9.683E Ft)
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Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 84.302 E Ft-tal növelték.
A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

- önkormányzat: 64.241 E Ft;
- intézmények: 20.061 E Ft.

A  módosító  tételek  intézményi  gazdálkodásra  gyakorolt  hatása  következtében  az
intézményfinanszírozás 5.787 E Ft-tal nőtt, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 1.274 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 4.513 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3.,
4., 4.a., 5., 6., 7., 7.a., 7.b., 7.c., 7.d. mellékletei tartalmazzák.
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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  2018.  november  13-ai  ülésén  tárgyalta,  véleményét  a
bizottság elnöke szóban ismerteti.

A  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  2018.  november  13-ai  ülésén
tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2018. november 13-ai ülésén tárgyalta,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot  és  rendelettervezetet  terjesztem  a  Tisztelt
Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2018. november 15.

Cserna Gábor
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (XI. 15.) határozata
a 2018. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat

költségvetésében történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2018. má-
jus 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatá-
sa egyenlegében 87.359 E Ft-tal nő.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés ki-
hatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az in-
tézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.224 E Ft-tal.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés ki-
hatásának rendezése érdekében a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  szervezet  költségvetését
módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, élelmezés dolo-
gi kiadás csökken 3.277 E Ft-tal.

4. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. b mellék-
let Intézményi tartalék terhére 12.488 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem illető többlet-
bevétel miatt 26.375 E Ft-ot az Intézményi tartalék, 78.973 E Ft-ot az Önkormányzat Általános
tartalék javára számol el.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron kö-
vetkező 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-4. pontban meghatározott átcso-
portosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
   jegyző

  - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
               költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

      Határidő: a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosítás alkalmával

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

    Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2018. november 30.

Dunaújváros, 2018. november 15.

Cserna Gábor
                    polgármester sk.
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az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának

szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 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  2018. évi
költségvetéséről és végrehajtásának  szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 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  
32.066.699 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.609.552 E Ft, a
felhalmozási kiadás 17.407.692 E Ft, a finanszírozási kiadás 49.455 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének
főösszegét  24.005.586  E  Ft-ban  állapítja  meg,  melyen  belül  a  működési  bevétel
12.093.984 E Ft, a felhalmozási bevétel 9.900.997 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 10.071.718 E Ft-ban
állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.506.695 E Ft, a
működési  költségvetés különbözete:  -2.5151.568 E Ft,  továbbá államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafizetésére 49.455 E Ft fedezetét biztosítja.”

(4) A Közgyűlés a költségvetési  egyenleg különbözetét belső finanszírozási  forrásból:
3.357.585  E  Ft  működési  célú-  és  4.703.528  E  Ft  felhalmozási  célú,  mindösszesen
8.061.113 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, valamint 1.500.000 E Ft kincstárjegy
beváltásból  és  510.605 E Ft  Prémium Államkötvény visszaváltásból  származó bevétel
elszámolásával egyenlíti ki.

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

„(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4.
melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.612.951
E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.
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(6) 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.
(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.
(15) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 7.d. 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 2018. november 16-án kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző
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