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Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet

módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendeletének  (a
továbbiakban:  költségvetési  rendelet)  negyedik  alkalommal  történő módosítását  az alábbi
változások indokolják: 

1. A  közgyűlés  és  a  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. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:



1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 318/2020.
(IX. 17.) határozata

a Modern Városok Program- „Szálloda és rendezvényközpont 
létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ 
mellett” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok 
módosításáról (a 3. melléklet B25 felhalmozási bevételi 
rovatának 1.385.906 E Ft-tal történő csökkentésével 
egyidejűleg a 7.a. melléklet 23.5.1. beruházási kiadás sor 
csökkentése 1.249.454 E Ft-tal, az 5. melléklet Pályázatok 
dologi kiadásainak csökkentése 54.471 E Ft-tal, az 5.b. 
melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség 
tartaléka csökkentése 81.981 E Ft-tal).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 320/2020. 
(IX.17.) határozata

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. módosítás - 2020. 
április-december hónap – megkötéséről (az 5.b. melléklet 
Bevételi kockázati tartalék sorról 45.318 E Ft, az Általános 
tartalék sorról 18.923 E Ft átcsoportosítva a határozatban 
jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 331/2020. 
(IX.17.) határozata

a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 
kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 9.7. egyéb kiadás 
sorról átcsoportosítva 500 E Ft a határozatban jelzett 
feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 340/2020. 
(IX.17.) határozata

Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges 
munkák finanszírozásáról (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás
sorról átcsoportosítva 13.577 E Ft a határozatban jelzett 
feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 346/2020. 
(IX.17.) határozata

megállapodás véleményezéséről – Juharos étterem eszközei 
értékének, valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV 
Polgármestere 533/2020. (IV.10.) határozata alapján 
kompenzációs megállapodás (a 3. melléklet B64 kölcsön 
visszatérülés bevételi rovatának 22.378 E Ft-tal történő 
emelésével egyidejűleg a 7.a. melléklet 14.8. új beruházási 
sorra 13.026 E Ft, az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra 
9.352 E Ft történő emelés).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 347/2020. 
(IX.17.) határozata

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával 
összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról (az 5. melléklet
14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 1.500 E Ft a 
határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 348/2020. 
(IX.17.) határozata

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával 
összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról (az 5. melléklet
14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 1.500 E Ft a 
határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 371/2020. 
(IX.29.) határozata

DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport 
Fejlesztési Programjának önerő biztosítására vonatkozó 
támogatási kérelméről (az 5.b. melléklet Általános tartalék sor 
terhére átcsoportosítva 26.000 E Ft a határozatban jelzett 
feladatra).



Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 374/2020. 
(IX.29.) határozata

a DVG Zrt-.vel az Élményfürdő üzemeltetésére kötött 
szerződés meghosszabbításáról (az 5.b. melléklet Általános 
tartalék sorról átcsoportosítva 44.450 E Ft a határozatban 
jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 375/2020. 
(IX.29.) határozata

a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító 
munkák DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő 
megrendeléséről (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 
átcsoportosítva 5.692 E Ft a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 380/2020. 
(IX.29.) határozata

az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és 
Fürdőpark kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési 
szolgáltatások ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról (az 
5. melléklet 23. Pályázatok dologi kiadás sorról átcsoportosítva
500 E Ft a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 410/2020. 
(X.15.) határozata

a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora 
fogorvos támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a. 
melléklet 11.1. egyéb kiadás sorról 3.000 E Ft, valamint az 5. 
melléklet 11. cím dologi kiadás sorról 60 E Ft átcsoportosítva a
határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 415/2020. 
(X.15.) határozata

a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó 
tervek elkészítésére (a 7.b. melléklet 2.2 felújítási kiadás sorról
3.340 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 416/2020. 
(X.15.) határozata

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút  
tervezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötéséről (a 7.a. melléklet 2.3. beruházási kiadás sorról 
241 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 418/2020. 
(X.15.) határozata

az Innopark Nonprofit Kft. részére a dunaújvárosi 2976/54 
hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán befolyt vételárból 
2.300.000,- Ft folyósítására (az 5.b. melléklet Általános tartalék
sorról 2.300 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 420/2020. 
(X.15.) határozata

az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park 
cím elnyerése érdekében pályázat elkészíttetéséről (az 5.b. 
melléklet Általános tartalék sorról 2.500 E Ft átcsoportosítva a 
határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 424/2020. 
(X.15.) határozata

a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízásáról az Energo-
Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel 
kapcsolatos, az önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség 
létrehozása érdekében (az 5.b. melléklet Általános tartalék 
sorról 1.905 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 440/2020. 
(X.15.) határozata

„Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének és az 
Élményfürdő gyógyászatának vizsgálata” című felhívásban 
ajánlattevők körének kiválasztásáról (az 5.b. melléklet 
Általános tartalék sorról 8.382 E Ft átcsoportosítva a 
határozatban jelzett feladatra).



b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 
831/2020. (IX.23.) 
határozata

a "Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának 
kivitelezési munkái" tárgyban kötött vállalkozási szerződés 3. 
számú módosításáról (a 7.a. melléklet 2.1. beruházási kiadás 
sorról 878 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 
902/2020. (X.16.) 
határozata

Molnár Réka: Amerre a hattyúk szállnak című regénye 
megjelenésének támogatásáról (az 5.a. melléklet 9.7. egyéb 
kiadás sorról 200 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett 
feladatra).



2. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletre gyakorolt
hatása

a) Önkormányzati bevételek

adatok E Ft-ban

Működési célú támogatások

Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatások

21 987

ebből: intézményfinanszírozás 18 577

bevételi kockázati tartalék 640

intézményi tartalék 2 770

Egyéb működési bevétel
Működési célú támogatások, egyéb 
bevételek

22 378

ebből: kölcsön visszatérülése 22 378

Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás -1 385 906

ebből:
pályázatokból további éveket terhelő 
kötelezettség tartaléka

-81 981

beruházás -1 249 454

dologi kiadás -54 471

Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások 
összesen:

 
-1 341 541



    b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala  273

Finanszírozási bevételek 273
Irányítószervi támogatás és elvonás 273

ebből: személyi juttatás 236
munkaadót terhelő járulék 37

Dunaújvárosi Óvoda  166

Finanszírozási bevételek 142
Irányítószervi támogatás 142

ebből: személyi juttatás 124
munkaadót terhelő járulék 18

Egyéb működési bevétel 24
Működési célú támogatások, egyéb bevételek 24

ebből: dologi kiadás 24

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros  1 621

Finanszírozási bevételek 1 621
Irányítószervi támogatás 1 621

ebből: személyi juttatás 1 404
munkaadót terhelő járulék 217

Egyesített Szociális Intézmény  16 082

Finanszírozási bevételek 15 944
Irányítószervi támogatás és elvonás 15 944

ebből: személyi juttatás 13 804
munkaadót terhelő járulék 2 140

Egyéb működési bevétel 138
Működési célú támogatások, egyéb bevételek 138

ebből: dologi kiadás 138

Útkeresés Segítő Szolgálat  63

Finanszírozási bevételek 63
Irányítószervi támogatás és elvonás 63

ebből: személyi juttatás 54
munkaadót terhelő járulék 9

Bartók Kamaraszínház  30



Finanszírozási bevételek 30
Irányítószervi támogatás és elvonás 30

ebből: személyi juttatás 27
munkaadót terhelő járulék 3

József Attila Könyvtár  -236

Finanszírozási bevételek 471
Irányítószervi támogatás és elvonás 471

ebből: beruházás 471

Egyéb működési bevétel -707
Működési célú támogatások, egyéb bevételek -707

ebből: dologi kiadás -250
beruházás -457

Intercisa Múzeum 450

Finanszírozási bevételek -450
Irányítószervi támogatás és elvonás -450

ebből: egyéb működési bevétel elvonása -450

Egyéb működési bevétel 900
Működési célú támogatások, egyéb bevételek 900

ebből: dologi kiadás 450
intézményfinanszírozás csökkentése 450

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  133

Finanszírozási bevételek 33
Irányítószervi támogatás és elvonás 33

ebből: személyi juttatás 30
munkaadót terhelő járulék 3

Egyéb felhalmozási bevétel 100
Felhalmozási célú támogatások, egyéb bevételek 100

ebből: beruházás 100

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen: 18 582



3. Tartalékok változása
adatok E Ft-ban

a.)     Általános tartalék
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 320/2020. (IX.17.)
határozatának kihatása

-18 923

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 371/2020. (IX.29.)
határozatának kihatása

-26 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 374/2020. (IX.29.)
határozatának kihatása

-44 450

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 418/2020. (X.15.) 
határozatának kihatása

-2 300

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 420/2020. (X.15.) 
határozatának kihatása

-2 500

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 424/2020. (X.15.) 
határozatának kihatása

-1 905

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 440/2020. (X.15.) 
határozatának kihatása

-8 382

Az előterjesztés 4. pontjában jelzett teljesítéshez köthető változás 
kihatása

18 923

Általános tartalék változása összesen: -85 537

b.)     Működési céltartalékok

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 320/2020. (IX.17.)
határozatának kihatása

-45 318

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása 640

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása 2 770
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása 450

Működési céltartalékok változása összesen: -41 458

Működési tartalékok összesen: -126 995

c.) Felhalmozási céltartalékok

Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 318/2020. (IX.17.)
határozatának kihatása

-81 981

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -81 981

Tartalékok változása összesen: -208 976



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.a. melléket 14.4. egyéb kiadás sorról 
(-11.024 E Ft)

5. melléket 14. cím dologi kiadás sorra
 (11.024 E Ft)

7.b. melléklet 1.6. felújítási kiadás sorról
(-102 E Ft)

5. melléklet 1. cím dologi kiadás sorra
(102 E Ft)

5. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról
(-18.923 E Ft)

5.b. melléklet általános tartalék sorra
(18.923 E Ft)

5. melléklet 18. cím dologi kiadás sorról
(-282 E Ft)

5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorra 
197 E Ft, járulék sorra 75 E Ft, dologi kiadás 
sorra 10 E Ft

5. melléket 18. cím személyi juttatás kiadás 
sorról -387 E Ft, járulék kiadás sorról -63 E Ft

5. melléklet 18. cím dologi kiadások sorra 
(450 E Ft)

5. melléklet 14. cím dologi kiadások között 
feladatjelleg változás miatt (-62.782 E Ft)

5. melléklet 14. cím dologi kiadások között 
feladatjelleg változás miatt (62.782 E Ft)

5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról
(-794 E Ft)

5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra
(794 E Ft)

5. melléklet 2. cím dologi kiadások között 
feladatjelleg változás miatt (-5.017 E Ft)

5. melléklet 2. cím dologi kiadások között 
feladatjelleg változás miatt (5.017 E Ft)

5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról  
(-200 E Ft)

5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra
(-200 E Ft)

7.b. melléklet 23.4.2. cím felújítási kiadás 
sorról (-1.800 E Ft)

5. melléklet 23. cím dologi kiadás sorra 
(1.800 E Ft) 

5. melléklet 14. cím dologi kiadások között 
feladatjelleg változás miatt (-1.000 E Ft)

5. melléklet 14. cím dologi kiadások között 
feladatjelleg változás miatt (1.000 E Ft)



Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 1.341.086 E Ft-tal csökkentették.
A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények
között:

1. önkormányzat: -1.359.668 E Ft;
2. intézmények:                  18.582 E Ft.

A  módosító  tételek  intézményi  gazdálkodásra  gyakorolt  hatása  következtében  az
intézményfinanszírozás 18.127 E Ft-tal növekedett, melyből:

 a polgármesteri hivatalt érintő változás: 273 E Ft,
 a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 17.854 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., 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.

Dunaújváros, 2020. november 19.

Salamonné Pintér Mónika
költségvetési és pénzügyi osztályvezető



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám: 24775-4/2020

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
hatáskörében eljáró

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
__/2020. (__.__.) rendelete

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  biztosított  hatáskörében, az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  (a
továbbiakban:  költségvetési  rendelet)  3.  §  (1)-(3)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„3.§  (1)  A  Közgyűlés  a  költségvetési  kiadások  főösszegét  az  1.  melléklet  szerint  
35.570.117 E Ft-ban állapítja  meg,  melyen belül  a  működési  kiadás 15.980.792 E Ft,  a
felhalmozási kiadás 18.248.740 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.340.585 E Ft.

(2)  A  Közgyűlés  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  kiadások  forrásául  a  költségvetés
bevételének főösszegét 17.750.673 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel
13.221.279 E Ft, a felhalmozási bevétel 4.529.394 E Ft.

(3)  A  Közgyűlés  az  összesített  költségvetési  különbözet  összegét  -17.819.444  E  Ft-ban
állapítja  meg,  melyen  belül  a  felhalmozási  költségvetés  különbözete
-13.719.346  E  Ft,  a  működési  költségvetés  különbözete  -2.759.513  E  Ft,  továbbá
államháztartáson  belüli  megelőlegezés  visszafizetésére  81.253  E  Ft,  folyószámlahitel
törlesztésre 1.000.000 E Ft, felhalmozási hitel törlesztésre 259.332 E Ft fedezetét biztosítja.”

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,
4.991.598 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. § A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. § A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 3.a. melléklete lép.



7. § A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. § A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.

9. § A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 4.b. melléklete lép.

10. § A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
11. § A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

12. § A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 6.a. melléklete lép.

13. § A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 6.b. melléklete lép.

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

Pintér Tamás  dr. Molnár Attila
polgármester       jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. november 20-án kihirdetésre került.

dr. Molnár Attila
      jegyző














	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. módosítás - 2020. április-december hónap – megkötéséről (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról 45.318 E Ft, az Általános tartalék sorról 18.923 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 9.7. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva 500 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges munkák finanszírozásáról (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 13.577 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	megállapodás véleményezéséről – Juharos étterem eszközei értékének, valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere 533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás (a 3. melléklet B64 kölcsön visszatérülés bevételi rovatának 22.378 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg a 7.a. melléklet 14.8. új beruházási sorra 13.026 E Ft, az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra 9.352 E Ft történő emelés).
	a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 1.500 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 1.500 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési Programjának önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről (az 5.b. melléklet Általános tartalék sor terhére átcsoportosítva 26.000 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	a DVG Zrt-.vel az Élményfürdő üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbításáról (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva 44.450 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendeléséről (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 5.692 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról (az 5. melléklet 23. Pályázatok dologi kiadás sorról átcsoportosítva 500 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
	a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora fogorvos támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 11.1. egyéb kiadás sorról 3.000 E Ft, valamint az 5. melléklet 11. cím dologi kiadás sorról 60 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó tervek elkészítésére (a 7.b. melléklet 2.2 felújítási kiadás sorról 3.340 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 7.a. melléklet 2.3. beruházási kiadás sorról 241 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	az Innopark Nonprofit Kft. részére a dunaújvárosi 2976/54 hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,- Ft folyósítására (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 2.300 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése érdekében pályázat elkészíttetéséről (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 2.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízásáról az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos, az önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 1.905 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	„Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének és az Élményfürdő gyógyászatának vizsgálata” című felhívásban ajánlattevők körének kiválasztásáról (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 8.382 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	a "Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezési munkái" tárgyban kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról (a 7.a. melléklet 2.1. beruházási kiadás sorról 878 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	Molnár Réka: Amerre a hattyúk szállnak című regénye megjelenésének támogatásáról (az 5.a. melléklet 9.7. egyéb kiadás sorról 200 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
	Polgármestere

