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Ügyiratszám:
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése.
Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése
szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3)
bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon
- a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A Képviselő-testület a Rendeletet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.
(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020 (VII.10.) önkormányzati
rendelettel, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelettel
módosította.
Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2020. évi önkormányzati
költségvetési rendelet 3. módosítása:
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A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.
Bevételi előirányzat módosítás indoka:






A Nyári diákmunka támogatására 829 580 Ft érkezett,
A Pannonia Bio Zrt-től 3 300 000 Ft értékű támogatás érkezett,
Kompenzáció és folyósított pótlékok összege megérkezett 27 383 156 Ft értékben,
Az idegenforgalmi adó kiesésre folyósított támogatás összege 241 200 Ft,
A 2020. októberi normatíva módosítás alapján 6 536 848 Ft normatíva bevétel
növekedés keletkezett (köznevelési feladatok mínusz 177 450 Ft, szociális és
gyermekjóléti feladatok plusz 3 042 000 Ft, gyermekétkeztetési feladatok plusz
3 672 298 Ft), továbbá bölcsődei kiegészítő támogatás került folyósításra 2 191 200 Ft
értékben, mely növeli a normatíva támogatásokat,
 A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
intézménynél a szociális étkezők számának növekedésével egyidejűleg a szociális
étkeztetés bevétele az eredeti előirányzatot meghaladta, a növekedés 3 175 000 Ft, mely
összeggel az alaptevékenységből származó bevételt megnövelni szükséges.
Kiadási előirányzat módosítás indoka:
 TOP Piac pályázatban 1 db parkoló meg nem valósulása miatti támogatás visszafizetési
kötelezettség 134 640 Ft, mely összeg csökkenti a tartalékot, és növeli a támogatás
értékű fejlesztési célú kiadásokat.
 111/2020 KT határozat alapján a céltartalékra 3 000 000 Ft-ot csoportosít át a védekezés
költségeinek fedezetére (a szúnyoggyérítésről 1 700 000 Ft-ot, a tartalékból 1 300 000
Ft-ot).
 119/2020 KT határozat alapján a Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda és iroda
villámvédelmi rendszerének kiépítésére 1 179 068 Ft-ot biztosít a tartalék terhére.
 125/2020 KT határozat alapján a Püspök utca 1. szám alatt keletkezett vis maior
6 211 570 Ft összeggel csökkenti a tartalékot.
 128/2020 KT határozat alapján a felújításra átvezetésre került 119 561 481 Ft, az
intézményi beruházások összege csökkentésre került 119 561 481 Ft-tal.
 133/2020 KT határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban a gázkazán cseréje
13 038 151 Ft-tal csökkenti a tartalékot.
 135/2020 KT határozat alapján a Magyar László utca ivóvíz vezeték kiváltására
1 800 000 Ft-ot biztosít, a rendelkezésre álló keretösszegből (15. mellékletének 6.9.
sora) fennmaradó 8 200 000 Ft a tartalékra történő átcsoportosítása növeli a tartalék
összegét.
 140/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti Tanoda
vizesblokk felújítását támogatja, ezért 5 000 000 Ft-ot fordít felújításra, mely összeggel
csökkenti a tartalékot.
 144/2020 KT határozat alapján a pótmunkákra képzett céltartalék összegét csökkenti
11 999 747 Ft-tal, és növeli az intézményi beruházások összegét 1 892 300 Ft-tal
(Rákóczi u. 8. szám alatti könyvraktár felújítása), és növeli a felújítások összegét
10 107 447 Ft-tal (Egészségház nyílászáró csere: 2 950 000 Ft, Polgármesteri Hivatal
északi tűzfalának felújítása 3 271 744 Ft, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda pótmunkái:
3 885 703 Ft).
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 144/2020 KT határozat alapján a piactér területén megvalósult beruházás anyagköltsége
(920 100 Ft) és a beüzemelési költsége (778 100 Ft) az intézményi beruházások közé
került átvezetésre, csökkentve a dologi kiadások összegét.
 144/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal biztonságos
működésének érdekében 3 db számítástechnikai eszköz kerül beszerzésre 900 000 Ft
értékben, mely csökkenti a dologi kiadások összegét és növeli az intézményi
beruházások összegét.
 150/2020 KT határozat tiszteletdíj felajánlások kerültek átvezetésre, mely 374 220 Fttal növeli a működési célú pénzeszköz átadást, valamint csökkenti a személyi és
munkáltatói járulék összegét.
 155/2020 KT határozat alapján a TOP turisztikai termékcsomag megvalósítására
benyújtott pályázat 21 481 030 Ft-tal növeli az intézményi beruházások összegét és
21 481 030 Ft-tal terheli a tartalékot.
 156/2020 KT határozat alapján a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú (vásártér fejlesztése)
pályázat tervezési költségeire 3 203 500 Ft-ot biztosítunk a tartalék terhére.
 160/2020 KT határozat alapján a „Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám közötti
szakaszon közvilágítási hálózat átépítése földkábelre” tárgyú munkálatokra 3 245 600
Ft-ot biztosít, mely növeli az intézményi beruházás összegét és csökkenti a tartalékot,
 164/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvár, Felső Homokerdő utca ivóvíz
gerincvezeték kiépítésére (15. melléklet 3.40. pontja) 1 100 018 Ft-ot maradvány kerül
átvezetésre, mely összeg növeli a tartalékot és csökkenti az intézményi beruházások
összegét.
 168/2020 KT határozat alapján Mendi Milán Márió részére 350 000 Ft értékben
hangszert vásárol. A hangszer az Önkormányzat tulajdona, mely csökkenti a dologi
kiadások összegét és növeli az intézményi beruházások értékét.
 A Nyári diákmunkára 718 251 Ft személyi kiadást és 111 329 Ft munkáltatói terhet
fordítottunk.
 A Pannonia Bio Zrt. a társadalmi felelősségvállalás keretében nyújtott támogatása
dologi kiadásokra (karácsonyi étkeztetés) és intézményi beruházásra került átvezetésre.
A beruházás összegéből a Sárga Pincésgödör játszótere valósult meg.
 Kompenzáció és a pótlólagosan folyósított támogatások összege 36 352 404 Ft-tal
növeli a tartalék összegét,
 A veszélyhelyzetre elkülönített céltartalék összegből felhasználásra került 11 867 963
Ft, mely csökkenti a céltartalék összegét és növeli a dologi kiadások összegét.
 Gyermekjóléti szociális étkeztetés többlet költsége 3 175 000 Ft, az intézmény dologi
kiadásainak előirányzatát növeli.
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elfogadását.
Dunaföldvár, 2020. december 08.

Horváth Zsolt sk.
polgármester
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (….) Önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) Önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont
2020. évi költségvetésének költségvetési bevételét
a) működési költségvetési bevételét
melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele
kötelező feladatok működési bevétele
b) felhalmozási költségvetési bevételét
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele
kötelező feladatok felhalmozási bevétele
Finanszírozási bevételét
Előző évi pénzmaradványát
2020. évi bevételek összevont összege:

2 472 149 126
2 224 326 102
176 300 000
2 048 026 102
247 823 024
12 400 000
235 423 024
40 000 000
761 353 359
3 273 502 485

Ft-ban,
Ft-ban,
Ft
Ft
Ft-ban,
Ft
Ft
Ft-ban,
Ft-ban
Ft.

melyen belül

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait
3 217 533 260
a) működési költségvetési kiadását
2 170 155 818
aa) személyi jellegű kiadásokat
844 641 404
ab) munkaadókat terhelő járulékokat
163 258 642
ac) dologi jellegű kiadásokat
920 837 158
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat
46 900 000
ae) működési c. pénzeszközátadást
104 227 190
af) egyéb működési finanszírozási kiadás
39 724 257
ag) általános és céltartalékát
50 567 167
melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása
331 711 847
kötelező feladatok működési kiadása
1 838 443 971

Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,

melyen belül

1 047 377 442 Ft-ban,
279 030 889 Ft-ban,
723 754 053 Ft-ban,

melyen belül

b) a felhalmozási költségvetési kiadását
ba) a beruházások előirányzatát
bb) a felújítások előirányzatát
1

állapítja meg,

bc) az adott kölcsönök előirányzatát
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát
be) tartalék előirányzata
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása
kötelező feladatok felhalmozási kiadása
Finanszírozási kiadások
2020. évi kiadások összevont összege:

10 700 000
13 001 560
0
0
20 890 940
0
126 549 330
867 273 151
55 969 225
3 273 502 485

Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft.

2.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10)A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Dunaföldvár, 2020. december 08.
Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2020. ………….
dr. Boldoczki Krisztina
jegyző
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..…/2020. (
) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2020. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a
társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé
teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás
közzétételéről.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel a képviselő-testület dönt.
A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri
határozatokban meghatározottak.
A rendelet-tervezet részletes indokolása:
1. § - 2. §
A jogszerűségnek való megfelelőség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és
kiadások szükséges módosításait.
3. §
A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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Hatásvizsgálati lap
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének módosításáról szóló…./2020. (….) önkormányzati rendeletéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési rendelet
alapján látja el a kötelező, és az önként vállat feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van
a lakosságra, a település megtartó képességére.
A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság
teljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú
támogatások, bevétel-növekedés és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési bevételi
előirányzatok módosítása vált szükségessé. Módosítani szükséges a kiadási előirányzatokat a
megfelelő KT határozatok, visszafizetési kötelezettség, illetve a bevételhez kapcsolódó kiadási
tételek alapján.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nincs.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak
abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó
jogszabályi tervezetek közé.
Dunaföldvár, 2020. december 8.

Horváth Zsolt sk.
polgármester
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