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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS   

P O L G Á R M E S T E R E 

 
Iktatószám: I-118/2007. 
           
 
 

ELİTERJESZTÉS 
 

Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 
2007. október 18-ai 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, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó elıirányzatok 
belsı átcsoportosítására, valamint pótigényként jelentkezı többletfeladatok fedezetére 
tartalmaz javaslatot. 
 
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 (-).  



2 

BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE 
 
1. Intézmények 85.237 E Ft 

 
BEVÉTELEK CSÖKKENÉSE 

 
1. Város- és községgazdálkodás 135.549 E Ft 
2. Feladatra nem tervezhetı bevételek 100.000 E Ft 
 

KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE 
 
1. Intézmények 117.777 E Ft 
2. Város- és községgazdálkodás 408.560 E Ft 
3. ÖK igazgatás 111.490 E Ft 

 
KIADÁSOK CSÖKKENÉSE 
 

1. Tartalékok 549.063 E Ft 
2. Intézmények 906 E Ft 
3. ÖK igazgatás 155 E Ft 
4. Város- és községgazdálkodás 198.015 E Ft 

 
A kiemelt elıirányzatokon belüli részletezést az elıterjesztés 1. sz. függelékében találhatják 
meg, mely tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatalra, mind az intézményekre vonatkozó 
módosítási javaslatainkat. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a fentiek és a mellékelt táblázat figyelembe vételével az 
elıterjesztést vitassa meg és a 2007. évi költségvetés módosítását fogadja el. 
 
 
Érd, 2007. október 8. 
 
 
 

       T. Mészáros András                                                                             
 
 
 
 
 
 
Elıkészítette: Közgazdasági Iroda 
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