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2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
I. 
 
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  többletbevétel,  a  fejlesztési mérleg  kiadásainak  
előirányzat-maradvány  zárolása,  valamint  az  önkormányzat  dologi  jellegű 
előirányzatainak  zárolásán  alapuló  –  a szükséges  mértékű  adóbevételi  összeg  
működésből  fejlesztésbe  történő átcsoportosítását is magában foglaló – előirányzatok  
átcsoportosítására a  jelen  rendeletmódosításban nem rendezett hiány kezelése érdekében.  
A  2015. december 31-ével  lezáruló  korábbi  uniós  pályázati  ciklus  utófinanszírozott 
költségeinek  megelőlegezése, azok  tárgy évi  kifizetése elsőbbséget élvez. A fejlesztési 
mérleg   előirányzati  rendezése  során  fel  nem  használt  többletbevételek  és  kiadási 
megtakarítások  elsődlegesen e  célra  kerülhetnek  felhasználásra. 
A  zárolások  és  átcsoportosítások  nem  veszélyeztethetik az  állami  támogatások 
elszámolását. 
 
B./ Amennyiben   nem  kerül  jóváhagyásra,   illetve  leutalásra  önkormányzatunk  részére 
a  kért  kiegészítő  működési  támogatás,  úgy  az  A./ pontban felsorolt intézkedéseken  felül 
a  képviselő-testület  a peres ügyek céltartalék 200 MFt összegű zárolását   rendeli el.  
Elrendeli  továbbá az e felett kieső támogatási bevétellel egyező összegű  működési  
céltartalék  zárolását.  
 
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.  Ennek  megfelelően  
a  peres  ügyek  céltartalék  terhére az  eredeti célnak  megfelelő,  de csökkentett  összeg 
kerülhet  kifizetésre. 



2. Az 1./ pontban szereplő intézkedések nem veszélyeztethetik a személyi jellegű 
juttatások  kifizetését, illetve  az intézmények  folyamatos működését.  
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak 
végrehajtásáról  az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  tájékoztató  keretében számoljon  be.  
 
II. 
 

1. A 2016 évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében a 
képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a 
költségvetés bázis szemléletű tervezésére. 

 
2. A személyi jellegű juttatások és járulékok tervezése során a helyi döntéseken és 

jogszabályi változásokon alapuló szerkezeti változásokat és szinterehozásokat át kell 
vezetni. 
 

3. A dologi jellegű kiadások terén az egyedi döntéseken alapuló változásokat át kell 
vezetni, az e feletti egyszeri és folyamatos igényeket a költségvetés első fordulós 
tárgyalása során be kell mutatni. 
 

4. A fejlesztési kiadásokat elemi szintről kell megtervezni a korábbi éveknek megfelelő 
elfogadott és szerződéssel lekötött, elfogadott és egyéb igény bontásban. 
 

5. A társult formában ellátott feladatokhoz kapsolódó tételeket a társulási tanács 
döntéseinek, illetve a lehívható állami támogatásoknak az ismeretében kell betervezni. 
 

6. Az első fordulós tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2015 évi terv 
szinten kell szerepeltetni azzal, hogy az esetleges többletigényeket be kell mutatni. 
 

7. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok, különös 
tekintettel a peres ügyek céltartalék betervezésére. 
 

8. Működési mérleg hiány nem tervezhető, a rendelkezésre álló bevételek és kiadások 
különbözete közötti negatív egyenleg esetén, azzal egyező összegű rendkívüli 
önkormányzati működési támogatási igényt kell betervezni. 
 

9. Amennyiben a 8. pont szerinti tervezésre kerül sor, úgy a költségvetés tervezését alá 
kell rendelni a rendkívüli önkormányzati működési támogatás feltételeinek. 
 

10.  A fejlesztési mérleg hiánya nem haladhatja meg önkormányzatunk 
kötelezettségvállalási limitjét. 
 

Határid ő: 2015. december 31. illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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