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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.” 
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter 4/2007. (II.20.) számú rendelete az 
önkormányzatok részére a feladatellátás racionálisabb megszervezésébıl adódó 
létszámcsökkentési költségeinek támogatására egyszeri támogatást biztosít, melyet pályázat 
útján tesz elérhetıvé. 
A központi támogatás a pályázót a feladatellátás racionálisabb megszervezésébıl adódó –
pályázó általi álláshely-megszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentési döntéseihez 
kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez illeti meg. 
A jelenlegi költségvetés módosítás a Közgyőlés által 2007. év folyamán meghozott 
létszámcsökkentési döntések rendeletben történı átvezetését tartalmazza, mivel a pályázat 
beadásának elengedhetetlen feltétele, hogy városi szinten mutassuk ki az álláshelyek 
változását. 



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. augusztus 23. 
 
 
 

       T. Mészáros András                                                                             
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