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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2013. február 14.-én n tartandó ülésére. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat  2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. ( II.16.) 

önkormányzati rendeletének módosításához. 
 
 

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pü. irodavezető 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Az éves gazdálkodást 2012. december 31-ig teljesített kiadásokkal, és realizált 
bevételekkel zárjuk.  
Az előirányzatokat azonban, a pénzforgalmi év lezárása után is módosítjuk, de 
azt is  2012. december 31.-i időponttal. Ennek egyik oka az, hogy az átadó 
szervtől, támogatótól az előirányzat emelésére jogosító felhatalmazást nem 
kapjuk meg megfelelő időben. A másik oka, hogy az éves gazdálkodás során az 
egyes kiemelt előirányzatokon belül nem mindig a tervezettnek megfelelően 
teljesülnek a kiadások. ( pl. munkabér terhelések, segély keret felhasználása ), 
vagy a bevételek ( támogatások, saját bevételek ) eltérő alakulása. 
Kiadás nem teljesíthető, ha nincs előirányzata, ezért az előirányzatot oda kell 
könyvelnünk, ahol a tényleges pénzforgalom jelentkezett. Ez több oldalas 
könyvelési tételt jelent, az egyes költséghelyen képzőző maradványból 
rendelünk előirányzatot a más költséghelyen felmerült, de  előirányzattal nem 
rendelkező költségekhez.  
E könyvelési tételek a bevételi és kiadási oldalra hatást nem gyakorolnak, 
csupán  a kiadási, vagy bevételi kiemelt előirányzatokon belül a  jogcímek 
közötti átcsoportosításra irányulnak. Tisztelettel kérjük e korrekciós tételek 
jóváhagyását, melynek könyvelési tételei a pénzügyi csoportnál bármikor 
megtekinthetők. 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra minden esetben csak a 
képviselő-testület engedélyével kerül sor, ehhez készült jelen előterjesztésünk is. 
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A csatolt mellékletekben kiemelt előirányzatonként felsoroljuk a módosításra 
okot adó tényezőket, a módosítás összegét, e változásokból építjük fel a 
költségvetési rendeletmódosítás tervezetét. 
 
Kérem a mellékletekben feltüntetett indokok alapján előirányzat módosítások 
engedélyezését, a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításához készített  rendelettervezet előterjesztett 
formában való elfogadását.  
 
Füzesgyarmat, 2013. február 7. 
 
 
 
 
 Bere Károly                                                                               dr. Makai Sándor 
polgármester                                                    jegyző 
 
 
 
 


