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Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének 

       /2020. (V.19.) számú határozata  

Döntés a COVID-19 vírushelyzet miatti azonnali költségvetési intézkedésekről 

 
 
A koronavírus-járvány miatt - 2020. március 11.-én közzé tett - a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a veszélyhelyzet 
időszakában a polgármester gyakorolja. 
 
Fenti hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom:  
 
 

1. elrendelem a céltartalékok között Veszélyhelyzeti Alap létrehozását. 
 

2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi 
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 20. § (2) 
bekezdésében foglalt béren kívüli juttatások folyósítását 2020. augusztus 31. 
napjáig felfüggesztem. 
 

3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi 
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete 
Egyéb céltartalékok 4. Intézmények beruházási kerete soron szereplő 
100.000.000 Ft összeg Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosítását rendelem 
el. 
 

4. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi 
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete 
Egyéb céltartalékok 5. Intézményi tartalék soron szereplő 198.000.000 Ft összeg 
Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosítását rendelem el. 
 

5. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi 
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete 
Egyéb céltartalékok 12. Választókörzeti kerete soron szereplő összegből 
9.000.000 Ft Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek. 



 

  

 

6. az Apáczai Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 
23.832.184 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat 
terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 11.765.295 Ft összeg, a dologi 
kiadási jogcímen 12.066.889 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba 
történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

7. a Csorba Győző Könyvtár központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 
126.571.362 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és 
munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 19.678.061 Ft 
összeg, a dologi kiadási jogcímen 91.893.301 Ft összeg, a beruházások, 
felújítások jogcímen 15.000.000 Ft elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba 
történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

8. a Janus Pannonius Múzeum központi irányítószervi támogatása bevételi 
jogcímének 52.316.879 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és 
munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 30.998.669 Ft 
összeg, a dologi kiadási jogcímen 21.318.210 Ft összeg elvonásáról, és a 
Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

9. a Keleti Városrészi Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 
28.585.774 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat 
terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 21.849.051 Ft összeg, a dologi 
kiadási jogcímen 6.736.723 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba 
történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

10. a Kertvárosi Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 
28.637.859 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat 
terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 18.566.310 Ft összeg, a dologi 
kiadási jogcímen 10.071.549 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba 
történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

11. a PMJV Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények központi 
irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 73.972.942 Ft összegű 
csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
kiadási jogcímeken összesen 42.415.995 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 
31.556.947 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba történő 
átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

12. a Nyugati Városrészi Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi 
jogcímének 34.411.802 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és 
munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 33.411.802 Ft 
összeg, a dologi kiadási jogcímen 5.000.000 Ft összeg elvonásáról, és a 
Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

13. a Pécsi Ellátó Központ központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 
958.929.656 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és 
munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 6.110.000 Ft összeg, 



 

  

a dologi kiadási jogcímen 952.819.656 Ft összeg elvonásáról, és a 
Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

14. a Pécsi Kulturális Központ központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 
54.131.433 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat 
terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 19.431.433 Ft összeg, a dologi 
kiadási jogcímen 34.700.000 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba 
történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

15. a Városközponti Óvoda központi irányítószervi támogatása bevételi jogcímének 
19.701.337 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és munkaadókat 
terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 14.423.125 Ft összeg, a dologi 
kiadási jogcímen 5.278.212 Ft összeg elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapba 
történő átcsoportosításáról rendelkezek. 
 

16. az PMJV Polgármesteri Hivatala központi irányítószervi támogatása bevételi 
jogcímének 434.975.000 Ft összegű csökkentése mellett a személyi juttatások és 
munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 146.875.000 Ft 
összeg, a dologi kiadási jogcímen 288.100.000 Ft összeg elvonásáról, és 
414.975.000 Ft-ot Veszélyhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról, valamint 
20.000.000 Ft összeggel PMJV Integrált Szociális Intézmény 
intézményfinanszírozásának megemeléséről rendelkezek. 
 

17. PMJV Integrált Szociális Intézmény a határozat 15. pontjában biztosított bruttó 
20.000.000 Ft intézményfinanszírozási többletét köteles minden dolgozója 
egyszeri keresetkiegészítésére fordítani. 
 

18. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi 
költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletében a 
tisztségviselők részére biztosított cafetéria juttatás Veszélyhelyzeti Alapba történő 
átcsoportosítását rendelem el. 
 

19. a Veszélyhelyzeti Alap terhére 100.000.000 Ft összeggel Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. 
(III. 12.) önkormányzati rendelete 6. melléklet 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 
jogcímen belül létrehozandó bérpótló támogatás, gondozási támogatás, és 
albérleti támogatás céljára emelem meg. 
 

20. felkérem a Kulturális és Népjóléti Főosztály vezetőjét, hogy a bérpótló 
támogatásról, a gondozási támogatásról, és az albérleti támogatásról szóló 
rendelettervezetet készítse elő. 
 
 

 
 

Péterffy Attila 
polgármester 
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