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11/2014. (II. 14.) határozata 
 

2014. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők, 
részönkormányzatok és bizottságok javaslatainak figyelembevételével – első 
olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület jóváhagyja az intézményi és önkormányzati működési 

keretszámokat a 6. sz. melléklet kiemelt előirányzatai szerint.  
 
2. Jóváhagyja a 8. sz. mellékleten feltüntetett beruházási célokat, felújítási 

feladatokat, fejlesztési célú tartalékot és a fejlesztési célú hitelekkel kapcsolatos 
kiadásokat. Jóváhagyja a 8/3. sz. mellékletet és a tudomásul veszi a 8/4. sz. 
melléklet tartalmát azzal, hogy a tényleges megvalósítás tekintetében a rendelet 
tervezet 7. §-ban szereplő részletszabályok szerint kell eljárni.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eszközhasználati díj 

beépítéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le. Utasítja a jegyzőt az 
egyeztetések eredményének rendelettervezeten történő átvezetésére.  

 
4. Az NGM, illetve a MÁK iránymutatásának megfelelően szükség esetén át kell 

vezetni a kötvény végtörlesztéshez kapcsolódó költségvetési tételeket.  
 
5. Árfolyam-kockázati céltartalék nem tervezendő.  
 
6. Utasítja a jegyzőt, hogy a II. fordulós tárgyalásig a megváltozott jogszabályi 

környezetnek megfelelő új rendeleti szerkezetben történő előterjesztésről 
gondoskodjon.  

 
7. A képviselő-testület egyetért a működési mérleg egyensúlyának biztosítása 

érdekében a kiegészítő működési támogatási igény szerepeltetésével. 
 
8. A képviselő-testület nem ismer el egyszeri, illetve folyamatos intézményi 

igényeket, ugyanakkor ezekre, illetve a korábbi évek során le nem 
finanszírozott szintre hozásokra való tekintettel nem rendel el tartalékképzési 
kötelezettséget az intézményi költségvetések terhére.  

 



9. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg 
realizálódik, úgy annak terhére meg kell kísérelni peren kívüli egyezség 
formájában a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó finanszírozási problémák 
rendezését.  

 
10. A képviselő-testület egyetért a GESZ engedélyezett létszámának 11 fővel 

történő felemelésével. A kiküldött anyaghoz képest 13.398.000,-Ft személyi 
jellegű juttatás és 4.147.935,-Ft járulék előirányzatot hagy jóvá. 

 Utasítja a jegyzőt a változás rendelet tervezetbe történő beépítésére. 
 
11. A képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt., mint vagyonkezelő részére 

10.000.000,-Ft összegű működési célú pénzeszköz-átadást hagy jóvá a KBSK 
létesítmény fenntartási költségeihez. 

 Utasítja a jegyzőt a változás rendelet tervezetbe történő beépítésére. 
 
12. A képviselő-testület a közcélú foglalkoztatás önrésze jogcímen betervezett 

céltartalék összegét 5.800.000,-Ft-tal 25.800.000,-Ft-ra emeli fel. 
 Utasítja a jegyzőt a változás rendelet tervezetbe történő beépítésére. 
 
13. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a két forduló között beépítésre kerülő 

vízi közmű felújítási tartalék felosztására csak a szennyvízberuházáshoz 
kapcsolódóan igényelhető önerő kiegészítés ismeretében kerüljön sor.  
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