
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A 2017. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását,         
kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelet-tervezetet egységes        
szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem. 
  
Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi         
CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 7-10.              
§-a alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor. 
  
 1. Bevételi, illetve kiadási előirányzat módosítások 
  
Az előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint átvezetésre kerültek a költségvetés           
bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a         
különféle feladatokra átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű előirányzat         
módosításai, a képviselő-testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódó módosítások. 
  
A 2017 I. féléves intézményi gyermekétkeztetés adatai alapján az önkormányzati támogatás           
beemelésre került az intézmények bevételi oldalán, az intézményi működési bevételek          
egyidejű csökkentése mellett. 
  
Önkormányzatunk megnyerte az URBACT III. pályázat 2. fázisát, 14.103 e Ft a bevételi,             
kiadási oldalon beépítésre került az Önkormányzat költségvetésébe. 
  

Előirányzat módosítások összesen: 

Bevételi főösszeg változás  + 157 639 E Ft 

Kiadási főösszeg változás  +157 639 E Ft 
  
 2. Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések 
  
Az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint az előirányzat változások a kiadási            
oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból,          
céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a         
tényleges kifizetési sorokra, illetve javaslatot teszek további előirányzat átcsoportosításokra. 
  
 Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések összesen: 

  
Bevételi főösszeg változás:  0 E Ft 
Kiadási főösszeg változás:  0 E Ft 
  



3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításainak átvezetése 
  
Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34. §-a és a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 9-10.                
§-a alapján végrehajtott előirányzat módosításai önkormányzati szinten: 
  

 Bevételi főösszeg változás  + 207 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  + 207 E Ft 

  
4. Végrehajtott előirányzat módosítások összesen (1+2+3): 
  

Bevételi főösszeg változás   + 157 846 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  + 157 846 E Ft 
  
  

Előzetes kötelezettségvállalás 
  

Az önkormányzati feladatok folyamatos, zökkenőmentes ellátása érdekében egyes feladatok         
esetében az előkészítési munkákat már a 2018. évi költségvetés jóváhagyása előtt meg kell             
kezdeni, s ennek érdekében a közbeszerzési eljárást kiírni és lefolytatni szükséges, ehhez            
biztosítani kell a pénzügyi fedezetet. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek karbantartására,           
felújítására, illetve ezekkel összefüggő épületgépészeti szerelési és épület befejezési         
munkákra kötött vállalkozási szerződés 2017. december 31-én lejár. Az új szerződés           
megkötéséhez 2017 októberében el kell indítani a közbeszerzési eljárást 130 000 E Ft-os             
becsült összegben, melyhez a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges a         
2018. évi költségvetés terhére. 

  
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendelet módosítást, és az           
előzetes kötelezettségvállalást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
  
 Budapest, 2017. szeptember 8. 
  
                                                                                                 dr. Hoffmann Tamás   
 
 
 
 
 
 
 
 


