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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. február 18.-án tartandó ülésére. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés előirányzatainak 

módosítása 
  

Az előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten beterjesztem a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását és annak 

 
Indoklását 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 4/2015. (II.18) önkormányzati rendelete az 
elmúlt évben három alkalommal került módosításra, jelen előterjesztésünk a korábbi 
időpontokban még nem kezelhető módosítási kérelmeket tartalmazza. 
 
A módosítások a következők: 

• Az előlegként kapott támogatások, pályázati források, valamint a korábban 
kifizetett és utófinanszírozással visszaigényelt összegek, melyek jelen 
előterjesztésben a közfoglalkoztatáshoz, szociális ellátáshoz, prémium évek 
programhoz, bérkompenzációhoz, a Víziközmű Társulattól átvett pénzek, EFI 
pályázatra épülő pénzmozgásokhoz kapcsolódnak. 

• A saját bevételek növekményeit és azok felhasználását 
• A kiadási, bevételi főösszeg változatlansága mellett, egyidejű, azonos összegű 

előirányzat csökkenéssel és növeléssel végrehajtott módosítások. Ennek során 
egyrészt az egyes szervezeten jelentkező megtakarításokat használjuk fel más 
szervezeten jelentkező többletköltségek finanszírozására, másrészt a tartalék 
keretben levő összeget visszük a felhasználási helyére. 

• Töröljük azokat a tervezett bevételi előirányzatokat, amelyek nem teljesültek az 
év során. Ezzel egy időben és azonos összeggel vagy más jogcímen elért 
bevételi előirányzatot kell növelnünk, vagy fel nem használt kiadási 
előirányzatokat kell törölnünk.  
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Tisztelettel kérjük a csatolt rendelettervezet mellékleteiben felsorolt előirányzat 
módosítási tételek jóváhagyását és a rendelettervezet elfogadását. 
 
A főkönyv zárása jelen időszakban folyik, amelynek során még előfordulhatnak 
korrekciók a könyvelésben, amely előidézheti, hogy a költségvetési főösszeg 
változatlansága mellett előirányzat átvezetéseket kell alkalmaznunk. Ennek 
engedélyezésére a 2015. évi költségvetési rendeletünk 5.§. (2) bekezdése egymillió 
forint összegig felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett. E tájékoztatást – amennyiben történik átvezetés – a zárszámadási 
rendelet előterjesztésével azonos testületi ülésen megtesszük. 
 
 

Hatásvizsgálat 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 
következménye nincsen. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során 
szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amelynek elmaradása esetén 
fedezet nélküli kötelezettségvállalásra kerülne sor. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fentiek szerint elkészítettük a szükséges előirányzat módosításokra, előirányzat 
átcsoportosításra vonatkozó intézményi kérelmeket. 
 
Az előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák a módosításra okot adó tényezőket, 
a költségvetésbe pótelőirányzatként beépülő összegeket, illetve az átcsoportosításban 
érintett tételeket.  
 
Tisztelettel kérjük a rendelettervezet elfogadását. 
 
Füzesgyarmat, 2016. február 8. 
 
 
                                                                                                                   Bere Károly 
                                                                                                                   polgármester 
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