
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. június 9-ei ülésére  

 

Tárgy:  2021. évi költségvetést érintő 

módosításokról döntéshozatal 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi: a katasztrófavédelemről és a hozzá  

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

 szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      PENZ/17-11/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 6. pontjában 

meghatározott adóalanynak (vállalkozónak) 2021. május 31. napjáig kellett teljesíteni a 2020. 

évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtását és eddig az időpontig lehetett a 2020. évi a végleges 

iparűzési adót megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet a túlfizetést visszaigényelni. 

 

A feldolgozott bevallások, a pénzforgalomban megjelenő iparűzési adó befizetés, valamint az 

előírt adóelőleg alapján –előreláthatólag – a 2021. évi költségvetésben meghatározott 

előirányzaton felül, további 200 millió iparűzési adó folyik be az önkormányzat részére. 

 

Az iparűzési adó többlet lehetővé teszi a 77/2020. (XI. 24.) PM határozatban meghatározott 

fejlesztési koncepció egyes elemeinek megvalósítását, valamint pályázathoz szükséges önerő 

biztosítását. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok megvitatását és az ügyben döntéshozatalt.  

 

Dunaföldvár, 2021. június 9. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

           polgármester 

 

 

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 úgy döntött, hogy  



1. A 2021. évi költségvetésben szereplő iparűzési adó előirányzatát + 200 000 000.- Ft-

tal módosítja. 

2. az 1. pont szerinti módosított iparűzési adó terhére 193 000 000.- Ft módosításról dönt 

az alábbiak szerint: 

a) a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11. pontjában szereplő „Várdomb u. ivóvíz 

vez. + elektromos hálózat csere” előirányzatot megemeli + 80 000 000.- Ft-tal, 

valamint a Várdomb utca komplex felújítására a 91/2021. (V.17.) PM határozat 8. 

pont a) alpontjával képzett 20 000 000.- Ft céltartalékkal. 

b) a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.11. pontjában szereplő „Vágóhíd u. szilárd 

burkolat felújítás” előirányzatát 55 000 000.-Ft-tal megemeli. 

c) a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11. pontjában szereplő „Kossuth tér északi 

beton út szélesítése” előirányzatot a 91/2021. (V.17.) PM határozat 8. pont c) 

pontjában meghatározott előirányzatot 8 000 000.- Ft-tal megemeli. 

d) a keretközbeszerzéssel kapcsolatos eljárás lefolytatatásához, valamint a 

kivitelezéssel kapcsolatos műszaki ellenőrzéshez, valamint az Alsó Rév utca 

hordalékfogó, záportározó kiviteli tervének elkészítéséhez 7 000 000.- Ft 

előirányzatot biztosít. 

e) a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11. pontjában szereplő „Alsó - Belső 

Bölcske utca járda építés (páros oldal)” előirányzatot 5 000 000.- Ft-tal megemeli, 

amely a tervezési költség fedezetére szolgál.  

f) a 2021. évi költségvetés 6.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti járdák, csapadékvíz 

elvezető rendsz. ag. megnevezésű kiemelt dologi kiadást 10 000 000.- Ft-tal 

megemeli.  

g) a 2021. évi költségvetés 6.§ (1) bekezdés i) pontja szerinti fásítás 2020-2024. év 

megnevezésű kiemelt dologi kiadást 3 000 000.- Ft-tal megemeli. 

h) a 2021. évi költségvetés 15. melléklete szerinti beruházásokat kiegészíti a 

Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítésével, amelyre 2 500 000.- 

Ft-ot biztosít. 

i)  Temetőben mobil WC kialakítására 2 000 000.- Ft előirányzatot, mint fejlesztési 

célú támogatást biztosít a Katolikus Egyház részére a 2021. évi költségvetés 14. 

mellékletében. 

j) a 2021. évi költségvetés 15. mellékletét kiegészíti a VP6-7.2.1.1-21 számú, 

Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázattal, amelyhez 20 000 000.- Ft 

önerőt biztosít. 

k) a 2021. költségvetés 15. melléklet szerinti Kossuth tér napelemes közvilágítás 

beruházásnak a 91/2021. (V.17.) PM határozat 8. pont i) pontjában meghatározott 

előirányzatát 500 000.- Ft-tal megemeli. 

3. az 1. pont szerinti módosított iparűzési adó terhére +7 000 000.- Ft-tal módosítja a 2021. 

évi költségvetés általános tartalékját. 

4. 1-3. pont szerinti módosításoknak megfelelően a jegyző készítse elő a 2021. évi 

költségvetés 2. számú módosítását és azt a polgármester terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül:  Adó és Pénzügyi Iroda 

   Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

    

 


