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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését a Közgyűlés a 6/2017.
(II. 16.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) fogadta el, 74.163.223.330 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel.
Jelen előterjesztést megelőzően 2017. évben egy alkalommal került sor a Rendelet
módosítására:


2017. április hónapban a 2016. évi költségvetési maradvány felosztásáról, valamint a
költségvetési szerveket, és a központi kezelésű feladatokat érintő egyéb előirányzatátcsoportosításokról döntött a Közgyűlés, amelyet a 15/2017. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet tartalmaz. A 2016. évi költségvetési maradvány várható összege már a 2017. évi
költségvetési rendelet elfogadásakor betervezésre került 24.416.106.525 Ft összegben, így
a 2016. évi zárszámadási rendelet tényadatai alapján további 4.625.225.741 Ft összegű
költségvetési maradvány került megállapításra, amelyből a 15/2017. (IV. 27.)
önkormányzati rendelettel összesen 3.255.069.452 Ft maradvány került bevételi és kiadási
oldalon ráemelésre az előirányzatokra (az összes 2016. évi költségvetési maradvány
29.041.332.266 Ft volt.). Ezen kívül a Közgyűlés kifejezetten a Közgyűlés hatáskörébe
tartozó előirányzat-módosításokról is döntött 4.000.000 Ft összegben. Az önkormányzat
2017. évi költségvetésének főösszege ezáltal 77.422.292.782 Ft-ra módosult 2017. április
30-i hatállyal a rendelet-módosítás szerint (megjegyzés: a költségvetési szervek saját
hatáskörükben emelték meg előirányzataikat a 2016. évi költségvetési maradvány
összegével – 1.370.156.289 Ft-tal –, tehát a teljes maradvány a 15/2017. (IV. 27.)
önkormányzati rendeletben nem látszik, csak a 2017. április havi költségvetési jelentés
adataiban).

Jelen előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-módosításra az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján kerül sor, amely
rögzíti, hogy a képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott
előirányzat átcsoportosításokkal és módosításokkal negyedévenként, a döntése szerinti
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. E jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve terjesztem elő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a
Közgyűlés elé.
A rendelet-módosítás tervezetének táblázatai, számszaki adatai az alábbiakban felsorolt –
Közgyűlés hatáskörébe tartozó – előirányzat-módosításokon kívül, tartalmazzák a 2017. június
30-ig polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat és előirányzat
átcsoportosításokat is, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
esetében az intézményvezetők által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat és
átcsoportosításokat is.
I. A 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
1.) ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes
hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendeletmódosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható következményei vizsgálandók.
a.) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A 2017. évi költségvetési rendeletmódosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a
költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.
ab.) környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető;
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető.
b.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása bevételi és kiadási oldalon
nem csak az önkormányzat központi kezelésű feladatait, hanem a költségvetési szerveket is
hátrányosan érintené.
c.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A költségvetési rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen
értelmezhető. A költségvetésnek 2015. január 1-jétől már nem része a költségvetési szervek
létszám adatai. Szervezeti kérdéseket a költségvetési rendelet szintén nem szabályoz. Tárgyi
feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs
szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.
Mindezen okok miatt szükséges és kötelező az önkormányzatnak a 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítását megalkotni és elfogadni.
2.) INDOKOLÁS:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbi okok miatt van
szükség:
A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása és 2017. június 30. között a költségvetési szervek
vezetői, és átruházott hatáskörében a polgármester döntöttek több előirányzat módosításról és
átcsoportosításról, amelyeknek a 2017. évi költségvetési rendeleten történő átvezetése
szükségessé vált az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján.
Mindezeken túl, további költségvetési rendelet-módosításra is szükség van (elsősorban az új
előirányzatokkal történő kiegészítések, vagy előirányzatok átnevezése miatt), amelyről csak a
Közgyűlés jogosult dönteni. Ezek az alábbiak:
a.) Az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.7.
melléklet) kiegészítésre kerül egy új jogcímmel „5.2.4. Központi költségvetési szervektől
származó felhalmozási célú bevételek” megnevezéssel. Az új bevételi jogcímre azért van
szükség, mert DMJV Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
létrejött támogatási szerződés – amely a Tóth Árpád Gimnáziumban folytatott Nemzetközi
Érettségi Program finanszírozásához nyújt támogatást - 2016. évben nem került teljes
mértékben felhasználásra. A támogatás elszámolása kapcsán a működési célra megítélt
támogatásból 13.957 Ft, a felhalmozási célra megítélt támogatásból 7.085 Ft visszafizetési

kötelezettség keletkezett. A felhalmozási és működési rész 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendeletben szereplő rovatok szerinti elkülönítéséhez szükséges az új jogcímmel történő
kiegészítés. 2017. január 31-én a fel nem használt 2016. évi támogatás megérkezett DMJV
Önkormányzata (mint támogató) fizetési számlájára. A felhalmozási támogatás
teljesítésének helyes könyvelése biztosítottá válik az új jogcímmel történő kiegészítéssel.
b.) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. §-ban foglaltak alapján 2017.
január 1-jétől közszolgáltatási szerződés került aláírásra a DV Parking Korlátolt
Felelősségű Társasággal. A szerződő felek havonta kiszámlázott egymással szemben
felmerülő követésüket és kötelezettségüket összevezetik és az összevezetést követően
fennmaradó különbözetet a Közszolgáltató átutalja DMJV Önkormányzat fizetési
számlájára. Tekintettel arra, hogy a könyvelésben nem csak a beutalt összeg, hanem
kiszámlázott bevétel és kiadás is kimutatása kerül, ezért a költségvetésben bevételi
előirányzat szintjén is célszerű külön kimutatni az ezzel kapcsolatos nettó és ÁFA
bevételeket. Ennek megfelelően a Működési bevételek (2.5. melléklet) „3.5 Áfa
bevételek, visszatérülések összesen” alcím kiegészül egy jogcímmel „3.5.4. Kiszámlázott
általános forgalmi adó a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből” elnevezéssel. Parkolási
bevételként 58.478.386 Ft eredeti előirányzat került betervezésre a 3.5.1. jogcímen (több
más ügyletből származó ÁFA bevétellel együtt), mely a jövőben már az új 3.5.4. jogcímen
kerül kimutatásra. Ennek végrehajtásaként:
o Bevételi oldalon a 2.5. melléklet 3.5.1. jogcím előirányzata csökken 58.478.386 Fttal, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon az Egyéb kiadások (5.13. melléklet) „21.1.3.
Áfa befizetés” alcím előirányzata azonos összegben csökken, majd
o megemelésre kerül bevételi oldalon a 2.5. melléklet 3.5.4. jogcím előirányzata
58.478.386 Ft-tal, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon az Egyéb kiadások (5.13.
melléklet) „21.1.3. Áfa befizetés” alcím előirányzata azonos összegben nő.
o További lépésként a parkolási bevételhez kapcsolódóan 2017.06.30-ig teljesült áfa
bevételekkel módosításra kerül a 3.5.4. jogcím összesen 38.781.089 Ft-tal, ezzel
egyidejűleg kiadási oldalon azonos összegben nő a Városüzemeltetési kiadások (5.2.
melléklet) „3.1.23. Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés”
alcím kiadási előirányzata.
c.) Az Önkormányzat központi kezelésű feladati között található Városüzemeltetési
kiadások (5.2. melléklet) kötelező feladatai kiegészítésre kerülnek egy új 3.1.24 számú
alcímmel, „Parkolóalap kiadásai” megnevezéssel. Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelete (továbbiakban: Rendelet)
tartalmazza a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló helyi szabályokat. A Rendelet
6. §-a értelmében, amennyiben egy építtető, az általa beépítésre szánt területen, vagy
meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez, területhez nem tudja
biztosítani a telken belül, vagy a létesítés helyétől legfeljebb 500 m-en belül parkolóházban
a szükséges számú parkolóhelyet, akkor az önkormányzattal megállapodást köthet arra,
hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtől vagy a meglévő, de rendeltetési módját
megváltoztató létesítménytől legfeljebb 500 m-en belül parkolóházban vagy a közterületek
közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút
területe egy részének felhasználásával, az út kezelőjének hozzájárulásával, az építtető
helyett biztosítja a szükséges számú parkolóhelyet. A rendelet és a megállapodás
értelmében az építtető parkolóhely biztosítási hozzájárulást fizet az önkormányzatnak,
amely hozzájárulás alapja a parkolóhely biztosításának költsége. A Rendelet 7.§-a
értelmében, az építtetők által befizetett hozzájárulások összegét az önkormányzat éves
költségvetésében elkülönítetten kell, hogy kezelje (parkolóalap) és kizárólag közforgalmi

célú parkolóház és parkolóhelyek építésére, illetve a meglévők használhatóságára,
fenntartására lehet fordítani. A megállapodások alapján megfizetett parkolóhely biztosítási
hozzájárulások eddig az önkormányzat letéti számlájára kerültek befizetésre. Az
önkormányzat fizetés számlájához kapcsolódóan „Parkolóalap” megnevezéssel 2017.
szeptember hónapban alszámla került megnyitásra, amely alszámlára átutalásra kerülnek a
letéti számlára korábban befizetett parkolóhely biztosítási hozzájárulások, és így az
előirányzat módosítást követően, az önkormányzat költségvetésének részeként,
felhasználásra kerülhetnek a parkolóhely biztosítási hozzájárulások a Rendelet 7.§-ban
meghatározottak szerint. Az előirányzat-módosítás során a kiadási előirányzat a
Városüzemeltetés kiadások új sorát fogja növelni, azonban a bevételi előirányzatot is
szükséges megemelni, ezért az önkormányzat költségvetési bevételei között a
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.9. melléklet) kiegészítésre kerül egy új 7.10.
számú alcímmel, „Parkolóalap bevételei” megnevezéssel. Az új bevételi és kiadási
előirányzatok módosított előirányzata 0 Ft lesz, és később polgármesteri hatáskörben
történik meg a kötelezettség-vállalásokhoz szükséges előirányzat módosítás.
d.) A Beruházási kiadások (5.4. melléklet) 5.2.61, 5.2.66, 5.2.67, 5.2.68, 5.2.76, 5.2.77,
5.2.78, 5.2.80 alcímeinek megnevezései átnevezésre (pontosításra) kerülnek, valamint a
beruházási kiadások kiegészülnek az 5.2.120. – 5.2.155. alcímekkel a rendelet-módosítás
tervezetének 19. melléklete szerint 0 Ft módosított előirányzattal.
e.) A Kertségi fejlesztési program (5.6. melléklet) kiegészül az 8.2.26. – 8.2.28.
alcímekkel, a rendelet-módosítás tervezetének 21. melléklete szerint 0 Ft módosított
előirányzattal.
f.) A Rendelet 7.§-ának rendelkezése szerint, a Közművelődési feladatok (5.11.
melléklet) 15.1.17. alcíme kiegészül azoknak az alapítványoknak az önkormányzati
támogatásaival, amelyekről a költségvetési rendelet elfogadását követően született (vagy
ezt követően fog születni) egyedi döntés (15.1.17.9. jogcímtől kezdődően a 15.1.17.24.
jogcímig bezárólag). A módosított előirányzat 0 Ft, a fedezetet csak később lehet
átcsoportosítani amiatt, mert a rendelet-módosítás tervezetének számszaki adatai a június
havi adatokon alapulnak, a fedezetről pedig augusztus hónapban volt döntés, amely
átmenetileg a „15.1.17.6. Egyéb alapítványok évközi támogatása” jogcímre lett
átcsoportosítva.
g.) A Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok (5.15. melléklet) kiegészül a 23.1.8
– 23.1.14. alcímekkel a rendelet-módosítás tervezetének 30. melléklete szerint 0 Ft
módosított előirányzattal. A kiegészítésre az év közben indult pályázatok miatt van
szükség.
II. MAGYARÁZATOK A HATÁROZATI JAVASLAT
EGYES PONTJAIHOZ ÉS MELLÉKLETEIHEZ
A határozati javaslat 1-2. pontja és 1-2. melléklete tartalmazza a költségvetési szerveket
érintő, a 2017. június 30-ig DMJV Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek
által (intézményvezetői hatáskörben) végrehajtott előirányzat-módosításokat, és a kötött kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításait az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján. A kötött kiadási
előirányzatok 2017. június 30.-i állapot szerint már tartalmazzák a DMJV Önkormányzata

irányítása alá tartozó költségvetési szervek képződött és átadásra került 2016. évi költségvetési
maradványának kötött kiadási előirányzatokat érintő módosításait is.
A határozati javaslat 3. pontja és 3. melléklete módosítja a 29/2017. (II. 16.) határozat „Az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei”
elnevezésű 17. mellékletét. 2015. évtől kezdődően az álláshelyeket nem kell a költségvetési
rendelet részeként kimutatni, ezért 2015. évtől kezdődően a költségvetés elfogadásához
kapcsolódó önkormányzati határozat egyik mellékleteként kerülnek bemutatásra az álláshelyek
részletes adatai. Az év közben elfogadott, álláshelyeket érintő közgyűlési döntéseket át kell
vezetni az összefoglaló táblázaton. A határozati javaslat 3. melléklete így tartalmazza a 2017.
évi költségvetési rendelet elfogadását követően a Közgyűlés által eddig elrendelt létszámváltoztatásokat. A táblázat lábjegyzetében „megjegyzésként” felsorolásra kerültek
mindazoknak a közgyűlési határozatoknak a számai, amelyek módosították az álláshelyeket, és
amelyek átvezetésre kerültek a táblázaton. A korábban már a Közgyűlés által jóváhagyott
létszám-módosításokon túlmenően további javaslatként tartalmazza a határozati javaslat 3.
melléklete a Déri Múzeum álláshelyeinek módosítását is, ugyanis a 150/1992. (XI.20) Korm.
rendelet a „logisztikai munkatárs”, valamint a „személyi titkár” munkaköröket, (összesen 2 fő),
nem sorolja a szakmai munkakörök közé, ezért a Déri Múzeum intézmény vezetője
kezdeményezte az intézmény engedélyezett álláshelyei közül 2 fő szakmai álláshely
átcsoportosítását az intézményüzemeltetés álláshelyekhez.
A határozati javaslat 4. pontja és 4. melléklete tartalmazza a központi kezelésű feladatokat
érintő, 2017. június 30-ig átruházott polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat és átcsoportosításokat, az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján.
A határozati javaslat 5. pontja és 5. melléklete tartalmazza a finanszírozási kiadásokat érintő
2017. június 30-ig átruházott polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat
és átcsoportosításokat, az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján.
A határozati javaslat 1-5. mellékleteiben foglalt előirányzat-módosításokat és előirányzatátcsoportosításokat a rendelet-módosítás tervezetének táblázatai már tartalmazzák.
*

*

*

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján, javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja
el az alábbi határozati javaslatot, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a, valamint a 2011. évi
CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján
1. tudomásul veszi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által 2017.
június 30-ig végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításokat az 1. melléklet
szerint.
2. Tudomásul veszi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által
2017. június 30-ig végrehajtott kötött kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat
a 2. melléklet szerint.
3. Módosítja a 29/2017. (II. 16.) önkormányzati határozat „Az Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” elnevezésű 17. mellékletét
a 3. melléklet szerint.
4. Tudomásul veszi a polgármester által 2017. június 30-ig végrehajtott, az önkormányzat
költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő saját hatáskörű előirányzatmódosításokat és előirányzat-átcsoportosításokat a 4. melléklet szerint.
5. Tudomásul veszi a polgármester által 2017. június 30-ig végrehajtott, az önkormányzat
finanszírozási kiadásait érintő saját hatáskörű előirányzat-módosításokat és előirányzatátcsoportosításokat az 5. melléklet szerint.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2017. szeptember 21.
Dr. Papp László
polgármester

