
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2018. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását,         
kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelettervezetet egységes        
szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem. 
  
Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi         
CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdései, valamint az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 7-10.              
§-a alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor. 
  
 1. Bevételi, illetve kiadási előirányzat módosítások (1. sz. melléklet) 
  
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. 
  
Önkormányzatunk megnyerte az OPEN HOUSES – Come in Európai Uniós pályázatot, a            
9.094 e Ft bevételi, kiadási oldalon beépítésre került az Önkormányzat költségvetésébe. 
  
Az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint a költségvetési bevételek - a meghatározott kivételekkel -               
kizárólag azok túlteljesítése estén növelhetők. Ilyen kivételként sorolja fel az államháztartásról           
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)            
34/A. §-a az alábbi eseteket, mely esetekben a költségvetési bevételek akkor is megnövelhetők,             
ha a költségvetési bevételek még nem teljesültek túl, azonban a bevételi előirányzatok            
tervezésekor még nem voltak figyelembe vehetők és meghatározott céllal az önkormányzat           
rendelkezésére bocsátják: 

- működési célú állami támogatások államháztartáson belülről, 
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 
- működési célú átvett pénzeszközök,  
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 

 
Az Áht. 34.§ (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési           
rendeletében lehetővé teheti a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és           
kiadásainak módosítását az előzőekben felsorolt esetekben, mely felhatalmazás birtokában a          
céljelleggel biztosított pénzeszközök felhasználása a határidőre történő megvalósítás érdekében         
időben megkezdődhet. 
 
 

 



 

Előirányzat módosítások összesen: 

Bevételi főösszeg változás  + 2 363 E Ft 

Kiadási főösszeg változás  + 2 363 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.  
  
  
 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 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 9-10.                
§-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten: 
  

 Bevételi főösszeg változás  + 10 525 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  + 10 525 E Ft 

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

Bevételi főösszeg változás   + 12 888 E Ft 
Kiadási főösszeg változás  + 12 888 E Ft 
  
  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendelet-módosítást        
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
  
 Budapest, 2018. június 12. 
 
  
                                                                                                 dr. Hoffmann Tamás 


