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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a költségvetésben 

megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosításokról a képviselő-testület rendelkezik az önkormányzatok esetében a 

törvényi kivételekkel. Ilyen kivétel, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendelete 

a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és 

kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A 

dombóvári képviselő-testület a polgármester részére felhatalmazást adott a központi 

céljellegű előirányzatok felosztására, a polgármesteri keret felhasználására, valamint a 

bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 5 millió Ft összeghatárig. 

 

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási 

előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati 

költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás 

között átcsoportosíthatóak. 

 

A Képviselő-testület 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 a fenti 

előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként. 

 

Az önkormányzat, illetve az intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak miatt 

módosulnak: 

 

- A 2022. évi költségvetési törvény 3. számú melléklet 10. 2.2.2. pontja rendelkezik 

a szociális ágazati összevont pótlékról és egészségügyi kiegészítő pótlékról, mely 

szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. és 15/C §-a szerinti, 2022. január-

december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, 

egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A 

támogatást a helyi önkormányzatok részére a Belügyminisztérium utalványozása 

alapján a Kincstár folyósítja. A 2022. október-december hónapok elején kifizetett 

szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó 

összegének (22.021 eFt) és az ugyanerre az időszakra vonatkozó egészségügyi 

kiegészítő pótlék összegének (981 eFt) folyósítása megtörtént. A pótlékokból a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által kifizetett összegeket a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére 

átadtuk. 
 

- A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius 

katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az 

azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 

2. alcíme szerint a helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a 
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menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként 

támogatásra jogosult. A helyi önkormányzat naponta elszállásoltanként és 

ellátottanként 4000 forint (novembertől 7000 forint) fajlagos támogatásra jogosult. 

A Belügyminisztérium az önkormányzat által benyújtott havi igénylések alapján 

2022. évben összesen 2.092 eFt támogatást biztosított részünkre (április hónaptól 2 

fő után). 

 

- A 2022. évi állami támogatások összege az októberben pontosított mutatószámok 

alapján 86.530 eFt-tal csökkent. Jelentős összegű változás volt a 

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásánál, ahol a felmérésben változatlanul 

hagyott étkezői létszám és összes kiadás ellenére a miniszteri döntés alapján 

95.142 eFt-tal csökkentették az önkormányzat állami támogatását. Az óvodai 

nevelésben résztvevő gyermekek tervezett létszáma az intézmények 

adatszolgáltatás alapján 23 fővel emelkedik (elsősorban a Csikóstőttősi Tagóvoda 

miatt), a köznevelési feladatok támogatása összességében 3.011 eFt-tal emelkedett. 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél a szociális étkeztetésnél 

1 fővel, hajléktalanok nappali intézményi ellátásánál 5 fővel, időskorúak és 

demens személyek nappali ellátásánál 1-1 fővel emelkedett az ellátottak létszáma. 

Az állami támogatás a módosítást követően 6.304.920 forinttal nőtt. 

Az intézményi üzemeltetési támogatás összege a megalapozó felmérést követő 

miniszteri döntés alapján 7.372.000 Ft volt. A májusi felmérést követően a 

miniszteri döntés alapján a támogatás összege 1.943.000 Ft-al emelkedett, az 

októberi felmérést követően nem változott. 

 

- Az önkormányzat szeptemberben rendkívüli támogatási igényt nyújtott be a 

működési kiadások fedezetére. A támogatási igényünk a kincstári felülvizsgálatot 

követően 98.446 eFt volt. A 2022. novemberi miniszteri döntés alapján 44.627 eFt 

vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat. 

 

A költségvetés kiadási oldalának korrekciója több okból vált szükségessé. Egyrészt az 

utolsó költségvetés módosítást követő testületi döntések beépítése miatt, másrészt a 

folyamatban lévő felújítások, beruházások, pályázatok megvalósítása során keletkező 

többletfeladatokból ill. árnövekedésből adódó többlet kiadások okán. Az intézmények 

esetében a módosítások általában a saját költségvetésükön belüli átcsoportosításokból 

állnak, Többletforrást egy esetben biztosítottunk: a Dombóvári Kulturális Szolgáltató 

Központ esetében. Az intézményi előirányzat-módosítások javasolt összege felügyeleti 

hatáskörben a szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék 

összege. 

Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezték a közfoglalkoztatási támogatás, a 

választási bizottsági tag átlagbér támogatás, a pályázati támogatás és a bértámogatás 

átvezetését. 

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetésében több esetben került sor az 

eredeti költségvetési összeg korrekciójára, mivel a megkezdett beruházások a 

kivitelezés végére sajnos, a sajátos gazdasági környezet hatására, többlet kiadást 

eredményeztek. A 2022. év végén jelentkező energiaválság okozta áremelkedések 
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miatt mint az intézményi, mint az önkormányzat dologi kiadásait jelentősen meg 

kellett növelni. 

Új elemként jelennek meg a költségvetésben az alábbi tételek: 

- vis maior károk elhárításának kiadásai 

- Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások  

- a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Foglalkoztatási Paktum pályázat visszafizetési 

kötelezettsége  

- a Szabadság utcai orvosi rendelő I. ütemének önerő szükséglete, 

- a Kölcsey F. utca 110-120. házszám közötti szakasza közötti út és járda burkolatának 

felújítása  

 

A költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület a 

költségvetési rendelet kiadási és bevételi oldalát befolyásoló alábbi határozatokat 

hozta: 

 

- a 172/2022. (IX. 21.) Kt. határozatban a képviselő-testület a TOP-5.1.2-15-TL1-

2016-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és 

Dombóvár városok környezetében” című projektben a Dombóvár Város 

Önkormányzatát érintő visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez 1.054.968 Ft 

összegű önerőt biztosított az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére, 

- a 193/2022. (X. 14.) Kt. határozatban a képviselő-testület az energiamegtakarítást 

célzó intézkedések megvalósítására legfeljebb 20 millió Ft összegű fedezetet 

biztosított az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, 

- a 212/2022. (XI. 30.) Kt. határozat alapján a képviselő-testület a Dombóvári 

Római Katolikus Plébánia részére az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére 

2.413.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Rákóczi utcai egyházi 

temető ravatalozója előtetőjének megépítéséhez, 

- a 234/2022. (XII. 16.) Kt. határozatban a képviselő-testület a TOP-4.1.1-15-TL1-

2020-00028 azonosító számú, a „Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti orvosi 

rendelő felújítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében vállalta bruttó 

3.078.000 Ft összegű saját erő biztosítását az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének terhére. 

 

A meghozott képviselő-testületi döntések átvezetése a költségvetési rendeleten 

megtörtént. Tartalmuk és költségvetési hatásuk a döntést előkészítő előterjesztésben 

kifejtésre került, ezért ezekről most külön nem teszek említést. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás-tervezet elfogadására. 

 

 

        Pintér Szilárd 

         polgármester  
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2023 (...) önkormányzati rendelete 

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi 

költségvetésének főösszegét: 6.997.117 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi 

költségvetési bevételi főösszegét: 4.412.818 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül: 

a) a működési célú bevételt 3.390.511 ezer Ft-ban, 

b)  a felhalmozási célú bevételt 1.022.307 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi 

költségvetési kiadási főösszegét: 6.901.770 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül: 

a) a működési célú kiadásokat 3.523.944 ezer Ft-ban, ebből: 

aa) a személyi juttatásokat 1.034.797 ezer Ft-ban, 

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 141.632 ezer Ft-

ban, 

ac) a dologi kiadásokat 1.716.307 ezer Ft-ban, 

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 20.290 ezer Ft-ban, 

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 610.918 ezer Ft-ban, 

b) a felhalmozási célú kiadásokat 3.377.826 ezer Ft-ban, ebből: 

ba) a beruházások összegét 1.012.657 ezer Ft-ban, 

bb) a felújítások összegét 1.730.320 ezer Ft-ban, 

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 634.849 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi 

költségvetési létszámkeretét 238 főben állapítja meg. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi 

költségvetési hiányát 2.488.952 ezer Ft-ban, ezen belül: 

a) a felhalmozási célú hiányt 2.355.519 ezer Ft-ban, 

b) a működési célú hiányt 133.433 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül 

a) a hitelfelvétel összegét 8.302 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer 

Ft-ban, 
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b) a hiteltörlesztés összegét 34.691 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 

26.389 ezer Ft-ban, 

c) az előző év felhasználható maradványát 2.506.220 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási 

célú maradványt 2.192.283 ezer Ft-ban, 

d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 69.777 ezer Ft-ban, 

e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 60.656 ezer Ft-ban 

határozza meg.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Pintér Szilárd       dr. Szabó Péter 

polgármester                jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat a rendelettervezethez: 

 

Társadalmi hatás: 

Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a pótelőirányzatoknak és a jóváhagyott 

határozatoknak megfelelően változnak. 

 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A költségvetési folyamatoknak megfelelően az állami támogatások összege 

módosul, meg kell teremteni az egyezőséget a helyi rendelet és központilag 

nyilvántartott előirányzatok között. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 
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Rendelet indokolása 

 

1.§ 

 

Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és 

kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt 

előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési 

létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét. 

 

2.§ 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt 

mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek 

módosulását tartalmazza. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 


