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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére  

 

Tárgy:  Kiemelt dologi kiadások 

felhasználásáról tájékoztatás 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Lajkó Andor irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezte:   a katasztrófavédelemről és a hozzá  

kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról  szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/1801-2/2020. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése szabályozza a kiemelt dologi kiadásokra 

fordítható összeget és annak céljait. 

A 93 500 ezer Ft összeget az alábbiakra lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával: 

 

a) környezetvédelmi alap 4 500 ezer forint, 

b) intézményi felújítások kerete 20 000 ezer forint, 

c) út-híd keret 32 000 ezer forint, 

d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag. 5 000 ezer forint, 

e) földutak helyreállítása 16 000 ezer forint, 

f) szúnyoggyérítési keret 6 000 ezer forint, 

g) pince-partfal 6 000 ezer forint, 

h) testvérvárosi keret 2 000 ezer forint, 

i) fásítás 2020-2024. év 5 000 ezer forint. 

A Rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint a Rendelet 6.§ (1) bekezdésében megállapított keretek 

felhasználásáról a tárgyévi 01.20. , a 05.20. és a 10.20. költségvetési adatszolgáltatást követő 

testületi ülésen írásban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a tájékoztatás tudomásul vételét! 

                                                                                    

Dunaföldvár, 2020. november 10. 

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester 
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H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete feladat-és hatáskörébe eljárva a képviselők véleményének 

figyelembevételével Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (III.13.) 

önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások felhasználására 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
















