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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS   

P O L G Á R M E S T E R E 

 
Iktatószám: I-86/2007. 
           
 
 

ELİTERJESZTÉS 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 
2007. május 17.-ei ülésére 

 
Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésérıl szóló 8/2007. (III. 1.) 

számú rendeletének módosítására 
 

 
Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú 
kormányrendelet elıírásai szerint elkészítettük a 2007. évi költségvetés elıirányzatainak 
változtatására tett javaslatunkat. 
 
A kormányrendelet 53. § (2) bekezdésének értelmében „Ha év közben az Országgyőlés, a 
Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi 
önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselı-testületet 
tájékoztatja. A Képviselı-testület negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv 
számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön 
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési 
rendeletének ennek megfelelı módosításáról.” 
A kormányrendelet 53. § (6) bekezdésének értelmében „a helyi önkormányzati önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat- 
változtatásáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a Képviselı-testületet 30 napon belül 
tájékoztatja. A Képviselı-testület döntése szerint idıközönként, de legkésıbb a költségvetési 
szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı benyújtásának 
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.” 
 
A jelenlegi költségvetés módosítás alapvetıen a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések 
következtében a folyósított normatívák, a 2006. évi zárszámadásban jóváhagyott 
pénzmaradványok felosztására, valamint az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó elıirányzatok 
belsı átcsoportosítására tartalmaz javaslatot. 
 
Tisztelt Közgyőlés! 
 
2007. május 9-én jelent meg a pályázati felhívás a Közép-Magyarországi Operatív Program 
keretében megvalósítható Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. A 
projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
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társfinanszírozásával valósulnak meg. A pályázati kiírás keretében a közoktatási intézmény 
fenntartók a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályozása szerinti 
önkormányzatok pályázhatnak. Támogatható tevékenységek köre:  

- a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése 
(önállóan is benyújtható pályázat), 

- infrastruktúrafejlesztés (csak eszközbeszerzéssel együtt pályázható). 
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, ezért a 
projekt megvalósításához önrész biztosítása is szükséges. Ennek elkülönítésére is javaslatot 
teszünk a rendelet-módosításban. 
Eszközbeszerzés esetén az elnyerhetı támogatás maximális összege 50 millió forint, melyhez 
5.560 E Ft önrész biztosítása szükséges. A 2007. évi eredeti költségvetés céltartalékában erre 
a célra elkülönített (II/6/5) 72.175 E Ft összegbıl javasoljuk az önerı biztosítását. 
Infrastruktúrafejlesztés esetében az elnyerhetı támogatás maximális összege 250 millió forint, 
melynek maximum 20 %-a fordítható eszközbeszerzésre. Erre a célra 27.780 E Ft önrész 
elkülönítése szükséges, mely a 2007. évi eredeti költségvetés város- és községgazdálkodás-
beruházás soron tervezett, a Gárdonyi Géza Általános Iskola rekonstrukciójára és bıvítésére 
elkülönített (II/3/4/1.) 680 millió forintból különíthetı el.  
 
A pályázatok benyújtása 2007. május 29-tıl 2007. július 16-ig lehetséges. A határidı 
rövidsége miatt szükséges a pályázatok benyújtásához kapcsolódó határozatok meghozatala 
is. 
  
Tisztelt Közgyőlés! 
 
A számok között az eligazodást egy részletezı táblázat segíti elı (1. sz. függelék az 
elıterjesztéshez), mely bemutatja a bevételi elıirányzatok növekedését (+), a bevételi 
elıirányzatok csökkenését (-), a kiadási elıirányzatok növekedését (+) és a kiadási 
elıirányzatok csökkenését (-).  
 
 
BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE 
 

1. ÖK igazgatás 1.001.048 E Ft 
2. Feladatra nem tervezhetı bevételek 8.834 E Ft 
3. Intézmények 611.853 E Ft 
4. Választások 26 E Ft 
5. Kisebbségi Önkormányzatok 4.793 E Ft 

 
BEVÉTELEK CSÖKKENÉSE 
 

1. Város- és községgazdálkodás 200 E Ft 
2. Feladatra nem tervezhetı bevételek 203.226 E Ft 
3. ÖK igazgatás 8.800 E Ft 

 
KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE 

 
1. Intézmények 617.181 E Ft 
2. Város- és községgazdálkodás 337.174 E Ft 
3. ÖK igazgatás 292.335 E Ft 
4. Választások 26 E Ft 
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5. Állategészségügy 16.000 E Ft 
6. Közutak, hidak üzemeltetése 300.000 E Ft 
7. Eseti pénzbeli ellátások 15.000 E Ft 
8. Kisebbségi önkormányzatok 4.793 E Ft 
9. Tartalékok 756.546 E Ft 

 
KIADÁSOK CSÖKKENÉSE 
 

1. Tartalékok 642.628 E Ft 
2. Város- és községgazdálkodás 29.765 E Ft 
3. ÖK igazgatás 23.000 E Ft 
4. Rendszeres pénzbeli ellátások 55.887 E Ft 
5. Eseti pénzbeli ellátások 47.362 E Ft 
6. Intézmények 126.085 E Ft 

 
A kiemelt elıirányzatokon belüli részletezést az elıterjesztés 1. sz. függelékében találhatják 
meg, mely tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatalra, mind az intézményekre, mind pedig a 
Kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó módosítási javaslatainkat. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a fentiek és a mellékelt táblázat figyelembe vételével az 
elıterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatokat, valamint a 2007. évi költségvetés 
módosítását fogadja el. 
 
 
Érd, 2007. május 10. 
 
 
 

       T. Mészáros András                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Elıkészítette: Közgazdasági Iroda 
Kötelezettségvállalás: 2007. évi költségvetés 
A döntés végrehajtásáért felelıs szervezeti egység: Közgazdasági Iroda, Stratégiai Iroda, Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda, Humánpolitikai Iroda 
A rendelet továbbításáért felelıs: Önkormányzati és Szervezési Osztály 
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HATÁROZATI JAVASLAT I. 
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács által közzétett, a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázati felhívásra a nevelés-
oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése tárgyában. 
 
A Közgyőlés a beruházás pályázaton elismerhetı kiadásainak 10 %-os önerejét, azaz 
5.560.000,- Ft-ot – saját forrásból – 2007. évi költségvetése (fejlesztési céltartalék: oktatási 
intézmények eszközfejlesztése pályázati önrész) terhére biztosítja. 
 
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések 
megtételére, egyúttal felhatalmazza a pályázati felhívásban elıírt, a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási 
szerzıdés aláírására.  
 
 
Határidı: 2007. május 29. 
 
Felelıs: T. Mészáros András polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács által közzétett, a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázati felhívásra az 
infrastruktúrafejlesztés tárgyában. 
 
A Közgyőlés a beruházás pályázaton elismerhetı kiadásainak 10 %-os önerejét, azaz 
27.780.000,- Ft-ot – saját forrásból – 2007. évi költségvetése (fejlesztési céltartalék: Gárdonyi 
Géza Általános Iskola rekonstrukciója pályázati önrész) terhére biztosítja. 
 
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések 
megtételére, egyúttal felhatalmazza a pályázati felhívásban elıírt, a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási 
szerzıdés aláírására.  
 
 
Határidı: 2007. május 29. 
 
Felelıs: T. Mészáros András polgármester 
 


