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Tárgy:  2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása 
 
 
Előterjesztői jogon tett módosító javaslataim, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
módosító javaslatai alapján, a határozati javaslat 12. pontjának az alábbiak szerinti 
kiegészítését javaslom: 
 
 
12. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja: 

-  A képviselő-testület a Szent Borbála Otthon Np. Közhasznú Kft. támogatási 
előirányzatát 350.000,-Ft-tal megemeli. 

- A képviselő-testület megemeli a „pályázati előkészítési önerő és megelőlegezési” 
keretet 10 MFt-tal annak érdekében, hogy a pályázatoknál jelentkező esetleges 
többletfinanszírozási igényt a tartalék keretek felhasználásának engedélyezéséig is 
biztosítani tudja. A tartalék keretek felhasználásának engedélyezését követően 
gondoskodni kell a keret visszapótlásáról.  

- A képviselő-testület 600 eFt működési célú pénzeszköz átadását hagyja jóvá a komlói 
polgárőrség részére a támogató által előírt felhasználási kötöttségek mellett. E 
működési támogatás a polgárőrség számára esetlegesen jóváhagyandó nem 
költségvetési szervi támogatás felett kerülhet biztosításra.  

- A képviselő-testület a korábbi már rekultivált hulladék lerakóhoz kapcsolódó tárgyévi 
környezetvédelmi feladatokra a költségvetésben 1 MFt dologi előirányzat beépítését 
hagyja jóvá.  

- Két forduló között az önkormányzat egyéb dologi előirányzatát 20 MFt-tal meg kell 
emelni. A többlet előirányzat felhasználását, a vonatkozó részletszabályt a 
költségvetési rendeletbe be kell építeni.  

- Két forduló között a pontosításra kerülő maradvány terhére a kötött maradvánnyal 
megegyező többletet kiemelt előirányzatonkénti bontásban be kell építeni. Javaslatot 
kell tenni az e feletti maradvány felhasználására, vagy zárolására többlet feladatok 
ellátása és/vagy a hiány csökkentése céljából.  

- A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztett pénzbeni és természetbeni szociális 
ellátások előirányzatait, továbbá a költségvetés végleges elfogadását megelőzően is 
engedélyezi azok folyamatos felhasználását. 

- A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő kiemelt előirányzatok közül a GESZ 
intézmény járulék előirányzatát 6 MFt-tal megemeli, egyúttal az 5. sz. melléklet 
szerinti bontásban jóváhagyja az intézmények kiemelt előirányzatait, melyek a 
végleges előterjesztésig a maradvány összegéhez és a felhasználásához kapcsolódóan 
változhatnak.  
 

Utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére. 
 
Komló, 2018. február 21. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 


