
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. március 17-ei rendkívüli ülésére  

 

Tárgy:  Ukrajnai menekült üggyel kapcsolatos 

pénzügyi kiadások 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/929-10/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2022. február 24. napján Oroszország megtámadta Ukrajnát. Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2022. (III.01.) KT határozattal az orosz-ukrán 

háború menekültjeinek támogatására 1 millió Ft-ot állított be a kiemelt dologi kiadások közé. 

A költségek fedezeteként a COVID 19 védekezésre beállított keretből javasolták az összeget 

átcsoportosítani. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az összeget legjobb belátásának 

megfelelően juttassa el a humanitárius szervezet(ek) részére és erről utólag  tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

A háború kitörése óta 2022. március 8. napjáig Ukrajnából 178 894 fő érkezett Magyarországra. 

 

A menekültek várható számára tekintettel Dunaföldvár Város Önkormányzatának is fel kell 

készülnie azok elhelyezésére, az ellátásukkal összefüggő költségek viselésére, azok 

megelőlegezésére.  

 

A háború miatti gazdasági problémákra tekintettel 2022. évi költségvetésben egyes 

beruházások megvalósítását szükséges felfüggeszteni. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatását és az ügyben döntéshozatalát.  

 

Dunaföldvár, 2022. március 9. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának úgy döntött, hogy  

1. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: 2022. évi költségvetés) 7.§ (1) bekezdésének j) pontja 

szerinti „COVID19 védekezés” szövegrész helyébe „COVID19 védekezés és 

Humanitárius Keret” szövegrész lép. Az előirányzat a koronavírussal összefüggő 

védekezéssel kapcsolatos, valamint az ukrajnai háborúval összefüggő humanitárius 

költségek fedezetére szolgál. A polgármester jogosult a koronavírussal és a 

humanitárius válsághelyzet kezelésével kapcsolatos kötelezettségvállalásra. 

2. a 2022. évi költségvetés 15. mellékletében meghatározott, alábbi 

 Szakfeladat Megnevezés Előirányzat Döntés száma 

a) 3.27. pontja Térinformatikai rendszer 

(GISPÁN) 

4 000 000.-  

b) 3.30. pontja Alsó Homokerdő ivóvíz 

gerincvezeték kiépítése 

12 000 000.- 3/2020 PM 

határozat 

c) 3.47. pontja Képviselők részére laptop 

beszerzés 

3 800 000.-  

d) 6.14. Mészáros u. 8. bontása 20 400 128.- 

 

17/2022.(I.25.) 

KT határozat 

e) 6.15. Hunyadi tér és Hunyadi park 

közvilágítás földkábel 

felújítás 

4 000 000.-  

Összesen: 44 200 128.- 

előirányzatokhoz kapcsolódó beruházások/felújítások végrehajtását felfüggeszti. A 

polgármester jogosult az ukrajnai háborúval összefüggő humanitárius válsághelyzet 

figyelembe vételével a fent meghatározott beruházásokat/felújításokat végrehajtani. 

3. a 69/2022. (III.01.) KT határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül:  Adó és Pénzügyi Iroda 

   Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

    
 


