Dunaszerdahely 2018. évi költségvetésének 2018/1. számú módosítása és
szöveges indoklása

Dunaszerdahely városának 2018-as költségvetését 2017. 11. 28-án hagyták jóvá
a Városi Képviselő-testület 2017/ 23/.500 számú határozatával.
A városi költségvetés sorrendben első idei módosítását az alábbi indokokkal alátámasztva
javasoljuk elfogadásra:
Bevételi oldal:
-

-

a Pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozott prognózisa alapján pontosításra kerülnek
a részadókból származó bevételek.
A költségvetés bevételi oldalára lesznek besorolva a Bonbón Szálló melletti
területeknek a Bokada Kft. részére történt eladásából származó bevételek.
Mivel a 2017-es év végéig nem történt meg a keleti városrészben a Galántai utat és a Fő
utcát összekötő új út használatba vétele, a költségvetés bevételi oldalán 2018-ban fog
megjelenni a Cargo cég pénzügyi hozzájárulása ennek az útnak a megépítéséhez,
amelyet a szerződés értelmében csak az út átadása után térít meg a városnak.
Kérésünkre megtörtént az óvodákra és a fogyatékkal élők napközijére folyósított
dotációk nagyságának pontosítása.
Megnövekednek az oktatásügyi bevételek is azzal összefüggésben, hogy a Jilemnicky
utcai alapiskolának rendkívüli dotációt hagytak jóvá.
Pontosításra kerül a beruházási hitel 2017-ben ki nem merített részének nagysága is.
Ugyancsak pontosan meg lesznek határozva a Szociális Gondoskodás Központjának, az
Iskolai Szolgáltató Központnak és az alapiskoláknak a saját bevételei.

Kiadási oldal:
-

-

-

-

A 2018. 1. 20-án elfogadott új városi rendelet értelmében pontosításra kerül az
iskoláknak, más oktatási intézményeknek és a szabadidőközpontnak az eredeti
hatáskörökre folyósított dotációk nagysága.
A Jilemnicky iskolának jóváhagyott soron kívüli dotáció következtében megemelkedik
az átruházott hatáskörökre fordítható dotáció is.
Megnagyobbodik a Municipal Real Estate Kft. társaságnak folyósított dotáció
a karbantartási munkálatok finanszírozásáról kötött szerződés értelmében. Ezen kívül
besorolásra kerülnek a MOL Aréna melletti sportpályák védőkorlátjának megépítésével
és a szabadidőparkban lévő központi gyermekjátszótér teljes felújításával kapcsolatos
tőkekiadások is.
A költségvetésbe be lesz sorolva a GASTRO DS KFT. folyó kiadásainak fedezését
szolgáló dotáció, amelyet még 2017-ben hagytak jóvá, azonban az év végéig nem lett
átutalva a cég számlájára.
a Városi Rendőrségre vonatkozó 7.1. Városi Rendőrség alprogram keretében
átcsoportosításra kerül sor az egyes tételek között abból a célból, hogy besorolást
nyerjen a számítógépvásárlást szolgáló tőkekiadás.

-

-

A tőkekiadások emelésére kerül sor a helyi érdekeltségű utakat illetően is.
A beruházások regiszterébe be lesznek sorolva a 2018-as évre azok az akciók is,
amelyek 2017. végéig nem valósultak meg.
Ugyancsak növekednek a gyermekjátszóterek javítására és karbantartására fordítható
kiadások is.
A karbantartási munkálatok finanszírozására vonatkozó megállapodás értelmében
viszont a 8.7.1. Javítás és karbantartás alprogramban a kiadások csökkennek.
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