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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére  

 

 

Tárgy:  Intézményi önköltségszámítás 2021. évre 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények  

       módosításáról  szóló 2011. évi CXXVIII.  

       mellőzve 

Ügyiratszám:       PENZ/13-9/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

alapján a helyi önkormányzat,valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, 

nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő 

gazdasági társaság,  a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására 

szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az által 

nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban 

együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését 

megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

 

A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján 2020. december 19. napjától már megállapított új díjat nem 

vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre 

nem terjeszthet ki. 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek az általuk végzett szolgáltatásokhoz 

2021. évre elvégezték az önköltségszámításukat, amely a térítési díjak megállapítását alapozták volna 

meg. 

 

Az önköltségszámítás bemutatja, hogy az egyes szolgáltatások biztosításához az önkormányzatnak 

mekkora összeget kell biztosítania az állami támogatáson és a befolyó térítési díjakon felül.   

A részletes táblázat az 1. mellékletben található. 

 

Kérem a tájékoztatás elfogadását! 

Dunaföldvár, 2021. március 4.                   

 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

Intézmény neve Bevételkiesés összege

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 4 984 585

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 3 977 116

Napsugár Idősek Otthona 5 037 000

13 998 701
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HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel 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 hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy  

1. tudomásul veszi a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 1.§ (1) 

bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésével összefüggésben , a Dunaföldvár Város 

Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerveknél keletkező 13 998 701.- Ft  

bevétel kiesést az alábbiak szerint: 

 

 
2. az 1. pontban meghatározott összeget a 2021. évi költségvetésében köteles biztosítani a 

költségvetési szervek költségvetésében.  

 

Erről értesül: 

1.  Érintett költségvetési szerv 

2.  Pénzügyi és Adó Iroda 
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