Dunaszerdahely költségvetése 2017/2. számú módosításának szöveges
indoklása

Dunaszerdahely városának 2017-es költségvetését 2016. 12. 6-én hagyták jóvá a Városi
Képviselő-testület 2016/ 16/343. számú határozatával. A városi költségvetés sorrendben
második idei módosítását az alábbi indokokkal javasoljuk:

Bevételi oldal:
-

a helyi adókból származó várható bevételek az előző évek bevételi teljesítései alapján
emelkednek, vonatkozik ez az ingatlanadóra és a közületi hulladék elszállításáért
fizetett illetékre.

Kiadási oldal:
-

-

-

csökken a költségvetés az 1. 1. 4. Szolgáltatások Városi Hivatal alprogram esetében
azzal összefüggésben, hogy a város visszamondta a szolgálati gépkocsi
megvásárlására megkötött szerződést a polgármester részére
a költségvetésbe bele kell dolgozni a Gastro DS KFT. létrehozásának költségeit /az
alaptőke befizetése/
emelkednek az óvodák és alapiskolák épületeinek javítására fordítandó tőkekiadások.
A beruházások jegyzékébe besorolásra kerülnek a Barátság téri és az Október utcai
óvodák épületeinek javítását célzó új beruházások, továbbá a Kodály Zoltán
Alapiskola összekötő folyosójának a helyreállítása.
Mivel már a 2016-os költségvetésben jóvá volt hagyva a Városi Művelődési Központ
homlokzatának felújítását célzó beruházás, de az csak az idén valósult meg, ezt
a beruházást újra be kell sorolni a 2017-es év városi költségvetésébe.

Bevételi oldal:

Jóváhagyott költségvetés

121 001 Ingatlanadó

1.790.000

1.900.000

976.000

1.000.000

133 013 llleték a közületi hulladék elszállit.

Kiadási oldal:

Módosítás után

Jóváhagyott költségvetés

Módosítás után

1. Városigazgatás program
1.1 Városi Hivatal igazgatása alprogram
1.1.4 Szolgáltatások

379.679

364.679

2. Dotációk, pályázatok , tagilletékek program
2.12 Kodály Zoltán Alapiskola alprogram
2.12.4 Tőkekiadások

10.000

-

3. Adósságszolgálat program
3.2 Értékpapirok vásárlása alprogram
3.2.2 Tőkerészesedés a GASTRO DS KFT-ben.

5.000

8. Közterületek kezelése program
8.7 Egyéb javítások és karbantartási munkálatok alprogram
8.7.4 Tőkekiadások óvodák, AI

90.000

232.000

8.7.5 Tőkekiadások VMK

-

81.378

Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének rekapitulációja a 2. számú
költségvetésmódosítás után

Folyó bevételek:

18.144.545,- euró

Folyó kiadások:

16.052.736,- euró

Tőkebevételek:

85.000,- euró

Tőkekiadások:

3.112.142,- euró

Pénzügyi bevételek:

1.600.000,- euró

Pénzügyi kiadások:

A városi költségvetés többlete:

621.294,- euró

43.373,- euró

Kidolgozta : Zoltán Pápay mérnök, a pénzügyi főosztály vezetője
Judita Janyová, mérnöknő, a könyvviteli szakosztály vezetője

