
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

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

El  őadó: Cserna Gábor polgármester
El  őkészítő: Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző
Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04.
A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  által  elfogadott  2018.  évi  költségvetést  érintő  döntések,  valamint  a  kötött
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások
átvezetése a költségvetési rendeleten

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály

Iktatószám: 18766-6/2018.

Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné Ügyintéző telefonszáma: 25/544-352
Ügyintéző aláírása: Nagy Lászlóné s.k. Osztályvezető aláírása: Salamonné Pintér Mónika s.k.

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: Dr. Sürü Renáta s.k.
Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma: 2018.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:-

1



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)  ötödik  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 Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  619/2018.  (XI.15.)
határozatának 5. pontjában megjelölt költségvetési fedezet módosítására;

2. A közgyűlés 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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 619/2018. (XI.15.) határozata 5. pontjának
módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 619/2018. (XI.15.) határozatával döntött a Fabó
Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek finanszírozásáról az Uniszol-Létesít-
ménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére.

A határozat 5. pontjában jelölt költségvetés 5. melléklet 15. cím dologi kiadás sor nem nyújt teljes
fedezetet a többletkiadásokra, így a felmerülő további kiadásokra a 7/a. Melléket 14.1 Ingatlan be-
szerzés sor megfelelő forrást biztosít.

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. december 4-ei ülésén tárgyalta és
5 igen szavazattal, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

A  pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  2018.  december  4-ei  ülésén  tárgyalta  és  3  igen,  2
tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A gazdasági-területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2018. december 4-ei ülésén tárgyalta és 3
igen, 2 tartózkodás szavazattal nem támogatta. 

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
580/2018.  (XI.15.)
határozata

az MVP keretében az  “Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója”
projekt előkészítő szakasz szerződéseinek módosításáról (az 5.
melléklet, 23. Pályázati feladatok MVP önrész dologi kiadások
sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 11.430 E
Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
584/2018.  (XI.15.)
határozata

az  MVP  keretében  „A Radari  Sporttelep  fejlesztése”  projekt
tárgyában szükséges szerződésmódosításokra (az 5. melléklet,
23.  Pályázati  feladatok  MVP  önrész  dologi  kiadások  sorról
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 3.810 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
586/2018.  (XI.15.)
határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.
közötti  megbízási szerződés megkötésére, a Modern Városok
Programhoz  kapcsolódó,  Dunaújvárosi  szálloda  című  projekt
megvalósíthatósági  tanulmányának elkészítése érdekében  (az
5.  melléklet,  23.  Pályázati  feladatok  MVP  önrész  dologi
kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra
5.650 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
588/2018.  (XI.15.)
határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u.
41.  Irodaház  Kft.  között,  a  „A  Szalki-sziget  rekreációs  célú
fejlesztése”  című  projekt  tárgyában  létrejött  szerződések
módosításainak  elfogadására,  illetve  a  projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére
(az 5.  melléklet,  23.  Pályázati  feladatok  MVP  önrész  dologi
kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra
8.415 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
592/2018.  (XI.15.)
határozata

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére
irányuló  közbeszerzési  tevékenység  ellátására  vonatkozó
megbízási  szerződés  hosszabbítására,  kapcsolódó  forrás
biztosítására  (az  5.b  melléklet,  Általános  tartalék  soráról
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.016 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
593/2018.  (XI.15.)
határozata

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére
irányuló  projektmenedzsei  tevékenység  ellátására  vonatkozó
megbízási  szerződés  hosszabbítására,  kapcsolódó  forrás
biztosítására  (az  5.b  melléklet,  Általános  tartalék  soráról
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.524 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
596/2018.  (XI.15.)
határozata

a TOP-6.3.2-15-DUI-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című
projekt  keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek
rekonstrukciójának  kivitelezése  tárgyú  projekt  pótmunkáinak
elvégzésére forrás biztosításáról (az 7/a. melléklet 23.9 Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros  szennyvízcsatorna  építés  soráról
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 68.670 E Ft). 

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
602/2018.  (XI.15.)
határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  szerződés
módosításáról (az 7/a. melléklet 23.16. MVP-Élményfürdő fűtési
melegvíz  ellátás  kiépítési  kiadások  soráról  átcsoportosítva  a
határozatban jelzett feladatra 70.866 E Ft).
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Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
607/2018.  (XI.15.)
határozata

Dózsás Tanulókért  és Tanáraikért  Alapítvány támogatása iránti
kérelmének  elbírálásáról  (az  5.a.  melléklet  Oktatási  feladatok
támogatási  tartaléka  soráról  átcsoportosítva  a  határozatban
jelzett feladatra 50 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
619/2018.  (XI.15.)
határozata

a  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása  miatt  felmerülő
többletköltségek  finanszírozásáról  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  és  a  DVG  Zrt.  részére  (a  7/a.
melléklet  14.  Vagyonkezelési  feladatok  14.1.  soráról
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 61.424 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
620/2018.  (XI.15.)
határozata

a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról
(az 5.b. melléklet Általános tartalékok soráról átcsoportosítva a
határozatban jelzett feladatra 3.000 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
621/2018.  (XI.15.)
határozata

a Dunaújvárosi Főiskola Vizilabda Egyesület támogatásáról (az
5.b.  melléklet  Általános  tartalékok  soráról  átcsoportosítva  a
határozatban jelzett feladatra 3.000 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
622/2018.  (XI.15.)
határozata

a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról
(az 5.b. melléklet Általános tartalékok soráról átcsoportosítva a
határozatban jelzett feladatra 1.250 E Ft).

Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város
Közgyűlésének
623/2018.  (XI.15.)
határozata

a Dunaújvárosi Főiskola Vizilabda Egyesület támogatásáról (az
5.b.  melléklet  Általános  tartalékok  soráról  átcsoportosítva  a
határozatban jelzett feladatra 1.200 E Ft).
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3. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

Önkormányzati bevételek

adatok E Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 195

Önkormányzatok működési támogatásai 24 195

Önkormányzatok kiegészítő támogatása 22 314

ebből: Egyéb kiadás 22 314

Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása

603

ebből: Intézményfinanszírozás 603

Működési célú központosított előirányzatok 1 278

ebből:
Intézményfinanszírozás
(jövedelemkompenzáció)

1 278

Önkormányzati  bevételek  (és  a  kapcsolódó  kiadások)  változása
összesen:

24 195
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Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás
adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala 300

Finanszírozási bevételek 300

Irányító szervi támogatás 300

ebből: személyi juttatások 251

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

49

Dunaújvárosi Óvoda 698

Működési bevételek 434

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100

ebből: dologi kiadások 100

Egyéb működési bevételek 334

ebből: dologi kiadások 334

Finanszírozási bevételek 1 345

Irányító szervi támogatás 264

ebből: személyi juttatás 221

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

43

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 239

Finanszírozási bevételek 239

Irányító szervi támogatás 239

ebből: személyi juttatás 200

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

39

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthona

14 210

Működési bevételek 13 293

Egyéb működési bevétel 13 293

ebből: személyi juttatás 7 000
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munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

5 000

beruházás 1 293

Finanszírozási bevételek 917

Irányító szervi támogatás 917

ebből: személyi juttatás 767

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

150

Útkeresés Segítő Szolgálat 13 327

Finanszírozási bevételek 113

Irányító szervi támogatás 113

ebből: személyi juttatás 95

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

18

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 7 595

Működési bevételek 7 560

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 760

ebből: beruházások 1 760

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről 5 800

ebből: személyi juttatás 1 600

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

460

beruházások 3 740

Finanszírozási bevételek 35

Irányító szervi támogatás 35

ebből: személyi juttatás 29

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

6

József Attila Könyvtár 26

Finanszírozási bevételek 26

Irányító szervi támogatás 26
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ebből: személyi juttatás 22

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

4

Egészségmegőrzési Központ 8

Finanszírozási bevételek 8

Irányító szervi támogatás 8

ebből: személyi juttatás 7

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

1

Intercisa Múzeum 300

Működési bevételek 600

Egyéb működési bevételek 600

ebből: beruházások 300

Finanszírozási bevételek

Irányító szervi támogatás -300

ebből: egyéb működési bevétel elvonása -300

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 85

Finanszírozási bevételek 85

Irányító szervi támogatás 85

ebből: személyi juttatás 71

munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó

14

Intézményi  bevételek  és  kiadások  változása  összesen
(intézményfinanszírozással együtt):

23 574
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4. Tartalékok változása

a.) Általános tartalék
adatok E Ft-ban

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 592/2018. (XI.15.)
határozatának kihatása

-1 016

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 593/2018. (XI.15.)
határozatának kihatása

-1 524

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 620/2018. (XI.15.)
határozatának kihatása

-3 000

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 621/2018. (XI.15.)
határozatának kihatása

-3 000

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 622/2018. (XI.15.)
határozatának kihatása

-1 250

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 623/2018. (XI.15.)
határozatának kihatása

-1 200

Általános tartalék változása összesen: -10 990

b.) Működési céltartalékok
adatok E Ft-ban

Intézményi tartalék 194

Az  előterjesztés  3.  pontjában  jelzett,  Intézmények  bevételei  és
intézményfinanszírozás

194

Működési céltartalékok változása összesen: -10 796

Tartalékok változása összesen: -10 796
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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.  melléklet,  23.2  Nemzeti  Stadionfejlesztési
Program, dologi kiadások sor (1.768E Ft)

7.a melléklet, 23.2 Dunaújvárosi Labdarúgó
Stadion  beruházás sor (-1.768E Ft)

7.a  melléklet,  23.29  MVP  Radari  Sporttelep
fejlesztése sor (998 E Ft)

7.b melléklet,  23.1. MVP Radari  Sporttelep
felújítása sor (-998 E Ft)

7.b melléklet 14.1. Hajnal u. 4. 8/3. lakás felújítása
sor (209 E Ft)

7.b  melléklet  14.1.  Önkormányzati  üres
lakások felújítása sor (-209 E Ft)
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Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 46.082 E Ft-tal növelték.
A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

- önkormányzat: 24.195 E Ft;
- intézmények: 21.887 E Ft.

A  módosító  tételek  intézményi  gazdálkodásra  gyakorolt  hatása  következtében  az
intézményfinanszírozás 1.687 E Ft-tal nőtt, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 300 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 1.387 E Ft.

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

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2018. december 4-ei ülésén tárgyalta és
5 igen szavazattal, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

A  pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  2018.  december  4-ei  ülésén  tárgyalta  és  3  igen,  2
tartózkodás szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A gazdasági-területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2018. december 4-ei ülésén tárgyalta és 3
igen, 2 tartózkodás szavazattal nem támogatta. 

Tisztelt Közgyűlés!

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

Dunaújváros, 2018. december 13.

Cserna Gábor
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (XII. 13.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 619/2018. (XI.15.) határozata 5. pontjának

módosításáról

1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 619/2018. (XI.15.) határozatával döntött a Fa-
bó Éva Sportuszoda felújítása miatt  felmerülő többletköltségek finanszírozásáról  az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére.

2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott határozat 5. pontját a
következők szerint módosítja: „5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy ha-
tároz, hogy jelen határozat 1. pontjában meghatározott többletköltségre 29.100.000,- Ft +Áfa,
azaz bruttó 36.957.000,- Ft, a 2. pontban megjelölt munkára  14.284.869,- Ft+Áfa, azaz bruttó
18.141.784,- Ft, a 3. pontban rögzített költségre 4.980.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 6.324.600,- Ft
forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetése 7/a. melléklet 14. Vagyongazdálkodási
feladatok 14.1 kiadások során.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron kö-
vetkező 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 2. pontban meghatározottakat 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

Dunaújváros, 2018. december 13.

Cserna Gábor
                        polgármester 
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az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2018. (XII.14.) 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  
32.112.781 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.858.534 E Ft, a
felhalmozási kiadás 17.204.792 E Ft, a finanszírozási kiadás 49.455 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének
főösszegét  24.051.668  E  Ft-ban  állapítja  meg,  melyen  belül  a  működési  bevétel
12.140.066 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: -7.303.795 E Ft, a
működési  költségvetés  különbözete:  -2.718.468  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, 4.614.638
E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 3.a. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
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(6) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 4.b. melléklete lép.
(8) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(9) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(10) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 6.a. melléklete lép.
(11) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 6.b. melléklete lép.
(12) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 6.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 2018. december 14-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző
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