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2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az illetékes bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (20) bekezdésében foglalt 
felhatalmazással összhangban az alábbi saját hatáskörű rendeletmódosítások végrehajtására 
hatalmazza fel a polgármestert: 
 
A./ Amennyiben a kiegészítő működési támogatási kérelmünk teljes összegben 
jóváhagyásra kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert a megemelt adóbevételi 
előirányzatokhoz képest elért többlet bevétel a fejlesztési mérleg kiadásainak előirányzat-
maradvány zárolása, valamint az önkormányzat dologi jellegű előirányzatainak zárolásán 
alapuló szükséges mértékű adóbevételi összeg működésből fejlesztésbe történő 
átcsoportosítására a jelen rendeletmódosításban nem rendezett hiány kezelése érdekében.  
 
B./ Amennyiben nem kerül jóváhagyásra, illetve leutalásra önkormányzatunk részére a 
kért kiegészítő működési támogatás, úgy az A./ pontban felsorolt intézkedéseken felül a 
képviselő-testület egyetért a peres ügyek céltartalék 130 MFt összegű zárolásával. Elrendeli a 
pénzbeni juttatások előirányzat-maradványának a tény kiadási és bevételi számok 
figyelembevételével történő zárolását az ellátások zavartalanságának biztosítása mellett. A 
fenti tételek felett zárolandó összeget az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal és a 
GESZ költségvetése terhére kell biztosítani. A zárolás fedezetének biztosítása érdekében a 
decemberi intézményfinanszírozás csökkentett kiutalását rendeli el. A csökkentés nem 
veszélyeztetheti a személyi jellegű juttatások kifizetését és az intézmények folyamatos 
működését. 
 
C./ Amennyiben a költségvetésben szereplő összegnél alacsonyabb összegű kiegészítő 
működési támogatás kerül jóváhagyásra és leutalásra, úgy annak felhasználására a támogatói 
okiratban foglalt célok betartásával kerülhet sor. A különbözet rendezése érdekében az A./ 
pontban foglalt intézkedéseken túlmenően a B./ pont szerinti intézkedések részleges 
végrehajtását hagyja jóvá azzal, hogy azt csökkentett mértékben és lehetőleg az intézményi 
költségvetések csökkentése nélkül kell végrehajtani.  
 
 
 
 



2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak 
végrehajtásáról az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.  
 
3. Mind a támogatás teljes, mind részleges megítélése esetén felhatalmazza a 
polgármestert, hogy amennyiben előirányzati oldalról a fedezet biztosítható, úgy a 
Városgondnokság intézménynek pótlólagos útkarbantartási feladatok fedezetének 
biztosítására 12 MFt-ot biztosítson az intézmény dologi előirányzatainak megemelésével.  
 
Határid ő: 2014. december 31. illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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