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Egyéb megjegyzések:-

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet

módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  közgyűlés)  második
alkalommal  módosítja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  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 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. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:



1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
208/2019. (IV.18.) 
határozata

Vasmű út 41 Kft. részére MVP-TOP közfeladat ellátási 
szerződés alapján 2019. évi keretösszeg megállapításáról (az 
5. melléklet 22.5. MVP Programok egyéb kiadások sorról 
átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra 72.000 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
211/2019. (IV.18.) 
határozata

a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási 
tervének elkészítéséről (az 5.b. melléklet Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról 
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.111 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
212/2019. (IV.18.) 
határozata

a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötéséről (az 5.b. melléklet Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési sorról 
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 17.489 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
213/2019. (IV.18.) 
határozata

Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási 
munkálatára (az 5.b. melléklet Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési sorról átcsoportosítva a 
határozatban jelzett feladatra 11.993 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
214/2019. (IV.18.) 
határozata

Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő 
járdaszakaszok burkolat felújítási munkáinak támogatás (az 
5.b. melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra 6.000 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
215/2019. (IV.18.) 
határozata

Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák 
kihelyezési munkálataira (az 5.b. melléklet Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési sorról átcsoportosítva a 
határozatban jelzett feladatra 29.074 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
216/2019. (IV.18.) 
határozata

Dunaújváros területén új gyalogos átkelőhelyek tervezéséről 
(az 5.b. melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra 1.143 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
218/2019. (IV.18.) 
határozata

DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének 
korszerűsítésére, felújítására (7.a. melléklet 2.3. beruházási 
sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.870 E 
Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
219/2019. (IV.18.) 
határozata

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáiról (az 
5.b. melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról 
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 44.569 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról (az 
5.a. melléklet 9.8. Kulturális és egyéb civil szervezetek 



Város Közgyűlésének 
225/2019. (IV.18.) 
határozata

felosztható kerete sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra 500 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
226/2019. (IV.18.) 
határozata

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 
megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálásáról (az 5.a. 
melléklet 9.6. Fejér Megyei Diáknapok támogatása sorról 
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 487 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
228/2019. (IV.18.) 
határozata

a Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámának emeléséről (az 5.b.
melléklet Intézményi tartalék sorról átcsoportosítva a 
határozatban jelzett feladatra 900 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
230/2019. (IV.18.) 
határozata

a Dunaújvárosi Óvodában 2 fő gyógypedagógiai asszisztens 
álláshely engedélyezése (a 4. melléklet 2. Dunaújvárosi Óvoda
B8 sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.611
E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
235/2019. (IV.18.) 
határozata

Dunaújváros alapellátásban nem önkormányzati tulajdonú 
kezelőegységen dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú 
támogatására (az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 
dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra 3.000 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
236/2019. (IV.18.) 
határozata

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási
szerződés módosításáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati 
tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 
2.000 E Ft, 3. melléklet kölcsön visszatérülés egyidejű 
csökkentésével).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
239/2019. (IV.18.) 
határozata

az „MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó 
előirányzat átcsoportosításról (az 5.b. melléklet Pályázatokból 
további éveket terhelő kötelezettség tartaléka sorról 
átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.129.993 E 
Ft).

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 
358/2019. (IV.18.) PM 
határozata

a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület támogatási 
kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 10.3. Szociális és 
egészségügyi szervezetek támogatása sorról átcsoportosítva 
a határozatban jelzett feladatra 200 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 
369/2019. (IV.24.) PM 
határozata

a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatásáról (5.a. 
melléklet 13.2. cím egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a 
határozatban jelzett feladatra 5.000 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 

a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak 
ellátására Hernáth Erzsébettel kötött megbízási szerződés 1. 
számú módosításáról (az 5. melléklet 11. Egészségügyi 



386/2019. (IV.26.) PM 
határozata

feladatok dologi sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra 376 E Ft).



2. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

    b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás









3. Tartalékok változása
adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett saját hatáskörű előirányzat 
módosítás kihatása

10 000

Általános tartalék változása összesen: 10 000

adatok E Ft-ban
b.) Működési céltartalékok

Bevételi kockázati tartalék
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 236/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-2 000

Intézményi tartalék
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 228/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-900

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 230/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

1 611

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett többletbevételek kihatása 142 525
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett saját hatáskörű előirányzat 
módosítás kihatása

-60 000

 Működési céltartalékok változása összesen: 81 236

c.) Felhalmozási céltartalékok
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 208/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

72 000

Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 211/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-1 111

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 212/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-17 489

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 213/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-11 993

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 214/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-6 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 215/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-29 074

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 216/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-1 143

Intézményi felújítási tartalék
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 219/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-44 569

Az előterjesztés 4. pontjában jelzett saját hatáskörű előirányzat 
módosítás kihatása

50 000

Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 239/2019. (IV.18.)
határozatának kihatása

-1 129 993

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -1 119 372

Tartalékok változása összesen: -1 028 136



4. 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. melléket 22. cím dologi kiadás sor(-1.016 
E Ft)

7.a. melléklet 22.4.5. cím beruházási 
kiadások sor (1.016 E Ft)

5. melléklet 4. cím dologi kiadás sor (-3.520 
E Ft)

5. melléklet 6. cím dologi kiadás sor (3.520 E
Ft)

3. melléklet  B16 rovat sor (-149.551 E Ft) 3. melléklet B113, B114rovat sor (149.551 E 
Ft) 

5.b. melléklet Intézményi tartalék sor (-
60.000 E Ft)

5.b. melléklet Általános tartalék sor (10.000 
E Ft), Intézményi felújítási tartalék sor 
(50.000 E Ft)

5. melléklet 13. cím dologi kiadás sor (-652 
E Ft)

5. melléklet személyi juttatások sor (400 E 
Ft), munkaadót terhelő járulékok sor (252 E 
Ft)

5. melléklet 22. MVP pályázat sor dologi 
kiadás sor (-1.957 E Ft)

7.a. melléklet 22. MVP pályázat beruházás 
sor (1.957 E Ft)

7.b. melléklet 14. cím felújítás sor (-527 E Ft) 7.a. melléklet 14. cím beruházás sor (527 E 
Ft)

7.a. melléklet 2.14. beruházás sor (-16.425 
E Ft)

5. melléklet 2. cím dologi kiadás sor (16.425 
E Ft)

5. melléklet 1. cím dologi kiadás sor (-1.591 
E Ft)

7.a. melléklet 1. cím beruházás sor (1.591 E 
Ft)

7.a. melléklet 3.10 cím beruházás sor (-953 
E Ft)

7.a. melléklet 5. cím beruházás sor (953 E 
Ft)

3. melléklet B813 Maradvány igénybevétele 
2. Előző év felhalmozási célú költségvetési 
maradvány a.), d.), e.), h.), j.), k.), l.) sorok (-
626.983 E Ft)

3. melléklet B813 Maradvány igénybevétele 
1. Előző év működési célú költségvetési 
maradvány új sorok (626.983 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 369.561 E Ft-tal növelték.
A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények 
között:

 önkormányzat: 141.236 E Ft;
 intézmények: 228.325 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az 
intézményfinanszírozás 426 E Ft-tal nőtt, melyből:

 a polgármesteri hivatalt érintő változás: 402 E Ft,
 a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 24 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., 6.d., 7. 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.

Az előterjesztést 2019. 06. 11-én tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, és a
pénzügyi bizottság, 2019. 06. 12-én a gazdasági-területfejlesztési bizottság.

Bizottságok véleményei: 

 ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság:  4  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak javasolta,

 pénzügyi bizottság: 3 igen 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta,
 gazdasági-területfejlesztési bizottság: minősített többség hiányában elfogadásra nem

javasolta.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Dunaújváros, 2019. június 20.

Cserna Gábor
polgármester



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2019. (VI.21.) önkormányzati rendelete

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának

szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 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 2019. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelete  (a
továbbiakban:  költségvetési  rendelet)  3.  §  (1)-(4)  bekezdései  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„  3.§  (1)  A  Közgyűlés  a  költségvetési  kiadások  főösszegét  az  1.  melléklet  szerint  
37.867.480 E Ft-ban állapítja  meg,  melyen belül  a  működési  kiadás 17.241.103 E Ft,  a
felhalmozási kiadás 20.570.636 E Ft, a finanszírozási kiadás 55.741 E Ft.

(2)  A Közgyűlés  3.  §-ban  meghatározott  kiadások  forrásául  a  költségvetés  bevételének
főösszegét 26.299.557 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.148.032
E Ft, a felhalmozási bevétel 13.151.525 E Ft.

(3)  A Közgyűlés az összesített  költségvetési  különbözet  összegét  – 11.567.923 E Ft-ban
állapítja  meg,  melyen  belül  a  felhalmozási  költségvetés  különbözete:  -7.419.111  E  Ft,  a
működési  költségvetés  különbözete:  -4.093.071  E  Ft,  továbbá  államháztartáson  belüli
megelőlegezés visszafizetésére 55.741 E Ft fedezetét biztosítja.”

(4)  A  Közgyűlés  a  költségvetési  egyenleg  különbözetét  belső  finanszírozási  forrásból:
2.882.493  E  Ft  működési  célú-  és  5.874.825  E  Ft  felhalmozási  célú,  mindösszesen
8.757.318 E  Ft  előző évi  maradvány felhasználásból,  valamint  1.310.605 E  Ft  Prémium
Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki, illetve 1.500.000
E Ft felhalmozási célú külső finanszírozási forrás igénybevételével rendezi.

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, 5.005.208 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.
(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.
(13) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 6.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 2019. június 21-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző


