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Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló módosított  

2/2017(III.14.) önkormányzati rendelet A költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló IV. 

fejezet 7.§ (1) bekezdése alapján „ Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és 

kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak”.  

 

A 2017. évi beszámoló készítése során a le nem könyvelt tételek vizsgálata zajlik. A 

szakember jelezte, hogy átcsoportosítás szükséges 

Tekintettel a Hivatal pénzügyi területén történő személyi változásokra, és a 2017. évi 

költségvetési beszámoló készítésére az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

finanszírozása kapcsán figyelemmel a 7.§ (5) bekezdésére „Indokolt esetben a Polgármester 

vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 

2017-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.” tájékoztatjuk 

Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a bevételi és dologi kiadások emelése vált 

szükségessé 1 millió forint összeggel. Az önkormányzat esetében átcsoportosítás szükséges 

szintén 1 millió forint összegben a tartalék terhére. 

 

A döntésről határozathozatal szükséges. A hivatkozott rendelet (3) bekezdése szerint „Az 

önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 

részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is 

eltérhet.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni 

szíveskedjenek.  

 

I. 

 

Határozati javaslat: 

 

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2018. (……….) határozata 

Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása, előirányzat 

átcsoportosítása 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2017. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2017. (III.14.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott Pázmándi Polgármesteri Hivatal finanszírozását a bevételi és 

dologi kiadási oldalon 1 millió forinttal történő emelését jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 



 

 

II. 

 

Határozati javaslat: 

 

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2018. (……….) határozata 

Pázmánd Község Önkormányzata költségvetési átcsoportosítás 

 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2017. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2017. (III.14.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott Pázmánd Község Önkormányzata intézményi finanszírozásának 1 

millió forinttal történő átcsoportosítását jóváhagyja  a tartalék terhére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

 
 
 
 

 


