
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 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat alapján járdafelújításra, közterületek fejlesztésére         
támogatást kapott az önkormányzat, 72.500 e Ft a bevételi és kiadási oldalon is beépítésre              
került az önkormányzat költségvetésébe. 
  
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet            
II. pont 4.a) alpontja biztosít hozzájárulást a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.          
Az aláírt támogatói okirat alapján a központi költségvetésből származó támogatás a           
költségvetési rendeletbe beemelésre került. 
  
Az önkormányzat költségvetési szerveinek esetenként 500 E Ft, éves szinten 1 000 E Ft              
feletti többletbevételei intézményi költségvetésbe történő beemelése az 2/2017. (I.27.)         
XI.ÖK. sz. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
  
A Dél-Kelenföldi, a Sasadi Óvoda intézmények költségvetésében a bevételi oldalon a           
működési bevételek soron, kiadási oldalon a dologi kiadások soron beemelésre kerültek a            
megállapított többletbevételek. Az intézmények többletbevétele többnyire élelmezési       
bevételekből, önköltséges tábor szervezéséből és Áfa visszatérülésből keletkezett. 
  
Az Egyesített Bölcsőde, Újbudai Szociális Szolgálat intézmények költségvetésében        
keletkezett működési többletbevétel forrása gondozási díj, és ÁFA visszatérülés. A          
többletbevételt a kiadási oldalon dologi és beruházási kiadások sorokon kerültek beépítésre a            
költségvetésbe. 
  



Az Újbudai Közterület-felügyelet kerékbilincselésből és gépjármű értékesítésből származó        
többletbevétele a közterület-felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó kis- és nagyértékű tárgyi         
eszköz beszerzésre nyújt fedezetet. 

  
Előirányzat módosítások összesen: 
 
Bevételi főösszeg változás  - 47 049  E Ft 

Kiadási főösszeg változás  - 47 049  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  + 4520 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  + 4520 E Ft 

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

Bevételi főösszeg változás   - 42 529 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  - 42 529 E Ft 
  

5. Átmeneti gazdálkodás 
  

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (3) bekezdése úgy           
rendelkezik, hogy ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év           
kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott,           
vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester          
jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi           
kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 



  
A törvény azonban nem rendezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési           
szerveket megillető bevételek beszedését, valamint kiadásaik teljesítését, ezért szükséges az          
intézményvezetők erre vonatkozó felhatalmazása a határozati javaslatban foglaltak szerint. 
  
A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester           
beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint             
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja           
el. 

  
2. A szociális és gyermekjóléti területen Újbuda Önkormányzata évek óta – annak érdekében,             
hogy az érintett intézmények munkaerővonzási- és megtartási pozícióját javítsa - a személyi            
juttatások területén többlet lehetőségeket biztosít az intézmények számára. Ezek a          
lehetőségek a mindenkori költségvetés elfogadásával, az adott év időtartamára meghatározva          
válnak elérhetővé. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület a 2017. évi költségvetés alapján határozott időre           
megállapított pótlékok fedezetét 2018. január hónapra is biztosítsa, mely lehetővé teszi, hogy            
2018. januárjában az ágazatban dolgozó munkatársak átmenetileg se veszítsék el az           
Önkormányzat részéről biztosított határozott idejű pótlékaikat, kereset-kiegészítésüket, mely        
a korábbiakhoz képest többlet kiadást nem eredményez. 
 
3. A Képviselő-testület 293/2012.(X.18.) majd az azt módosító 282/2013.(VIII.28.)         
határozatával kötelezettséget vállalt évi bruttó 1.989.723 E Ft. közétkeztetési kiadás          
teljesítésére, amely alapján közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárás          
eredményeként szerződést kötöttünk a Pensio Kft.-vel 2013-ban, melyben rögzítésre került az           
inflációt követő nyersanyagköltség emelési lehetőség. A Pensio Kft. 2017. év elején           
hivatalosan Önkormányzatunkhoz fordult és a nyersanyagárak jelentős emelkedésére        
tekintettel kérte a nyersanyagköltség emelését a fogyasztói árindex emelkedésének KSH          
szerinti mértékben. Önkormányzatunk 5%-os mértékű nyersanyagköltség emelést tart        
indokoltnak. 
  
Tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetés elfogadásának tervezett időpontja 2018. január 
18., így az átmeneti gazdálkodást javaslom szabályozni a határozati javaslatok szerint. 

  
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendelet-módosítást és         
határozatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
  
  
 Budapest, 2017. december 07. 
  
                                                                                                 dr. Hoffmann Tamás   


