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Előterjesztés 

Képviselő-testület 2021. június 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.  

  (III.4.) rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző  

  Gyüge Szilvia pénzügyi előadó 

  Vámosi-Sándor Annamária pénzügyi előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Melléklet:  Rendelet-tervezet 

Ügyiratszám:  I/5890-11/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 7/2021. (III.4.) rendeletében a települési önkormányzat 2021. évi 

összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 2.499.871.510 Ft-ban állapította 

meg.  Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok 

pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2021. évi 

központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az 

intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.   

 

                                                                                                                                                                                                           

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

A 2021. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék 
jogcímen 10.334.248 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg a 
Polgári Szociális Központot  illeti meg. A támogatást a személyi juttatások 
és járulékaira szükséges fordítani. A Polgári Szociális Intézmény esetén az 
ágazati pótlékok eredeti előirányzatként betervezésre kerültek, így az 
egyéb bevételek csökkentése szükséges.  

    

Önkormányzat     

    Központosított előirányzatok 10 334 248   

Polgári Szociális Központ     

    Intézményi egyéb bevétel -10 334 248   

A költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 4. § (1) bekezdés d. pontja 
alapján minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban  
önkormányzatunk 10.486.188 Ft támogatásban részesült. A 
költségvetésben eredeti előirányzatként a minimálbér és a garantált 
bérminimum összege megtervezésre került minden intézménynél, ehhez 
kapcsolódóan 10.733.656 Ft került egyéb bevételként megtervezésre.  A 
Önkormányzatot 733 656 Ft, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményt 
2 686 057 Ft, a Polgári Szociális Központ intézményt 2 706 165 Ft, a 
Városgondnokság intézményt 3 427 347 Ft illeti meg.  
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Önkormányzat     

    Központosított előirányzatok 10 486 188   

    Intézményi egyéb bevétel - 733 656    

    Általános tartalék  932 963 

 Napsugár Óvoda és Bölcsőde   

    Intézményi egyéb bevétel -2 686 057  

Polgári Szociális Központ   

    Intézményi egyéb bevétel -2 706 165  

Városgondnokság   

    Intézményi egyéb bevétel -3 427 347  

A Napsugár Óvoda a Bölcsőde intézménynél 2 fő mesterpedagógus 
vizsgát tett. 2021. évi költségvetési törvény alapján járó normatíva 
összege eredeti előirányzatként nem volt tervezhető, így ennek összege 
az egyéb bevételek soron került kimutatásra.  A  májusi felmérés alapján 
2. 175.900 Ft. kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat, így a  
normatíva összege korrigálásra került a következők szerint. A maradvány 
összegét javaslom az általános tartalékba helyezni. 

   

Önkormányzat   

     Központosított előirányzatok 2 175 900  

     Általános tartalék  14 400 

 Napsugár Óvoda és Bölcsőde     

      Intézményi egyéb bevétel -2 161 500   

A 2021. évi költségvetési törvény alapján lakossági közműfejlesztési 
hozzájárulásként 21.455 Ft érkezett önkormányzatunkhoz, amely a 
közműfejlesztést megvalósító lakosok részére kifizetésre került.  

    

Önkormányzat     

    Felhalmozási célú központosított előirányzatok 21 455   

    Ellátottak pénzbeli juttatásai   21 455 

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-módosításai 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

Önkormányzatunk 22 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be 
támogatási kérelmet, ez évet érintően 2021.03.01-tól 2021.11.30-ig 
terjedő időszakra.  A támogatásintenzitás 100 %-os. A támogatás a 22 fő 
személyi juttatásai és járulékaira, valamint dologi kiadásaira fordítható.  

    

Önkormányzat     

    Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről 18 695 764   

    Személyi juttatások   16 830 000 

    Munkaadókat terhelő járulékok   1 304 424 

    Dologi kiadások   561 340 
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A HBVSZ és Önkormányzatunk a vízműtelep szivattyú felújítását és a 
bérleti díj rendezését kompenzálás útján érvényesíti, melynek összege 
1.337.561 Ft.  

    

Önkormányzat     

    Intézményi működési bevételek 1 337 561   

    Felújítás   1 337 561 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében dologi kiadások között 
betervezésre került bőrdombormű beszerzése. Szükséges a teljesítésnek 
megfelelően 279.400 Ft átcsoportosítása. 

    

Önkormányzat     

    Dologi kiadások   -279 400 

    Általános tartalék   279 400 

Az Önkormányzatnak többletbevétele keletkezett területalapú 
támogatásból 385.103 Ft, mely összeget javaslom általános tartalékba 
helyezni.   

    

Önkormányzat     

   Intézményi működési bevételek 385 103   

   Általános tartalék   385 103 

Az Önkormányzatnak 2020. évi normatíva visszafizetése keletkezett 
762.272Ft, amelynek fedezetét általános tartalék biztosítja. 

    

Önkormányzat     

    Működési célú átadott pénzeszközök   762 272 

    Általános tartalék   -762 272 

A Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközökre (webkamera) bruttó 
35.900 Ft-ot fordított, melynek forrását a dologi kiadások terhére  
szükséges átcsoportosítani a kis értékű tárgyi eszköz jogcímre. 

    

Polgári Polgármesteri Hivatal     

   Dologi kiadások   -35 900 

   Felhalmozási kiadások   35 900 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény  5 fő hosszú 
távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet 
érintően 2021.03.01-től-2021.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás 
intenzitása 100 %-os.  

    

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár     

    Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről 4 121 460   

    Személyi juttatások   3 825 000 

    Munkaadókat terhelő járulékok   296 460 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény NKA pályázat 
keretében Hangfoglaló könnyűzenei programra 1.600.000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyert, melyet a rendezvény kiadásaira 
fordíthat. 

    

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár     

    Működési célú támogatásértékű bevétel  1 600 000  

    Dologi kiadások  1 600 000  
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Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásból színpad felújításra 2021. évben 
betervezett összeg átcsoportosítását kéri a dologi kiadásokra.  

    

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár     

    Dologi kiadások   2 682 500 

    Felújítások  -2 682 500  

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár   

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény saját 
hatáskörben a dologi kiadások előirányzaton belül 1.500 Ft-ot, a személyi 
juttatások előirányzaton belül 19.000 Ft-ot csoportosít át 
betegszabadságra.  

    

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 6 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra  
nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2021.03.01-
2021.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 100%-os.   

    

Napsugár Óvoda és Bölcsőde     

     Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről 4 945 752  

     Személyi juttatások  4 590 000 

     Munkaadókat terhelő járulékok  355 752 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a bérmegtakarítás terhére 
közüzemi díjra és üzemeltetési anyagra 1.460.500 Ft-ot, valamint dologi 
kiadásokról kisértékű tárgyi eszközök (router, laminálógép) beszerzésére  
19.850 Ft-ot csoportosít át. 

  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde   

     Személyi juttatások    -1 251 500 

     Munkaadókat terhelő járulékok  -209 000 

     Dologi kiadások  1 460 500 

     Dologi kiadások   -19 850 

     Felhalmozási kiadások  19 850 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a személyi juttatások 
előirányzaton belül alapilletményről 1.500.000 Ft-ot betegszabadságra, 
189.423 Ft-ot szabadságmegváltásra vezet át. Dologi kiadások 
előirányzaton belül 200 Ft-ot csoportosít át a teljesítésnek megfelelően.  

  

A Polgári Szociális Központ intézmény dologi kiadások előirányzat 
terhére kisértékű tárgyi eszközök számítógépek beszerzésére 221.700 Ft-
ot, vezetői székek beszerzésére 284.000 Ft-ot, telefon vásárlására 27.980 
Ft-ot csoportosít át.  

    

Polgári Szociális Központ     

    Felhalmozási kiadások   533 680 

    Dologi kiadások   -533 680 

A Polgári Szociális Központ 4 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott 
be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2021.03.01-tól -2021.11.30-ig 
terjedő időszakra.  A támogatás intenzitása  100 %-os.  

    

Polgári Szociális Központ     

   Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről 3 297 168   
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    Személyi juttatások   3 060 000 

    Munkaadókat terhelő járulékok   237 168 

A Polgári Szociális Központ a személyi juttatások előirányzaton belül 
alapilletményről 908.848 Ft-ot betegszabadságra, 68.000 Ft-ot egyéb 
külső személyi juttatásra, 315.000 étkezési hozzájárulásra vezet át. 
Dologi kiadások előirányzaton belül 85.000 Ft-ot, a munkaadókat terhelő 
járulékok jogcímen 1.859 Ft-ot csoportosít át a teljesítésnek megfelelően   

  

A Városgondnokság 23 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be 
támogatási kérelmet, ez évet érintően 2021.03.01-tól 2021.11.30-ig 
terjedő időszakra.  A támogatás intenzitása 100 %-os. 

    

Városgondnokság     

    Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről 19 731 148   

    Személyi juttatások   17 827 335 

    Munkaadókat terhelő járulékok   1 381 716 

    Dologi kiadások  522 097 

A Városgondnokság a személyi juttatások előirányzaton belül 
alapilletményről 707.343 Ft-ot betegszabadságra, 705.000 Ft-ot 
helyettesítésre vezet át.  

    

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, azonban a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján a 72/2021. (IV.29.) 
polgármesteri határozat szerint a Polgári Római Katolikus Egyházközség 
részére műemlék templom épület faszerkezetének, valamint a 
toronylemezének felújítási költségeire 2.000.000 Ft önkormányzati 
támogatást biztosít az általános tartalék terhére. 

    

Önkormányzat     

    Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre   2 000 000 

    Általános tartalék   -2 000 000 

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, azonban a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján a 90/2021. (VI.3.) 
polgármesteri határozat szerint természeti káresemény miatt Esenczki 
Tamás polgári lakos települési rendkívüli támogatás címén 100.000 Ft 
támogatásban részesül az általános tartalék terhére.  

    

Önkormányzat     

    Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre   100 000 

    Általános tartalék   -100 000 
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A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, azonban a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján a 2/2021. sz. polgármesteri 
döntés szerint a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére szivattyú 
javítás költségére 90.000 Ft, egyszeri támogatást nyújt az általános 
tartalék terhére.  

    

Önkormányzat     

    Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök   90 000 

    Általános tartalék   -90 000 

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, azonban a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján az 4/2021. sz. 
polgármesteri döntés alapján az önkormányzat a Városgondnokság 
részére 2021.04.01-11.30-ig terjedő időszakban felmerülő műszaki 
vezető álláshely betöltésére személyi juttatások  és munkaadókat terhelő 
járulékok terhére   3.659.040 Ft összegű  előirányzat átcsoportosítást 
engedélyez. 

    

Önkormányzat     

     Személyi juttatások   -3 168 000 

     Munkaadókat terhelő járulékok   -491 040 

Városgondnokság   

     Személyi juttatások  3 168 000 

     Munkaadókat terhelő járulékok   491 040 

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, azonban a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján az 3/2021. sz. 
polgármesteri döntés szerint az Önkormányzat részére 2021.03.22-től-
2021.06.15-ig terjedő időszakban felmerülő konyha koordinátor és 
konyhavezetői álláshely betöltésére személyi juttatásra 627.140 Ft-ot 
biztosít. 2021.06.16-tól kezdődő időszakra vonatkozóan a 
Városgondnokság részére 1.396.420 Ft előirányzat kerül 
átcsoportosításra a konyha koordinátor és konyhavezetői feladatok 
ellátásához kapcsolódóan. A fenti kiadások fedezetét az intézmények 
működési kiadásaira elkülönített céltartartalék képezi. 

  

Önkormányzat   

    Személyi juttatások  627 140 

    Céltartalék az intézmények működési kiadásaira  -2 023 560 

Városgondnokság   

    Személyi juttatások  1 396 420 

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, azonban a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján az 6/2021. sz. 
polgármesteri döntés alapján a Városgondnokság telephelyén klíma 
berendezés beszerzéséről döntött 985. 000 Ft összegben, illetve a Fürdő 
nyitás előtti karbantartási feladatokra 5.000.000 Ft-ot biztosít 

    

Önkormányzat     

     Céltartalék az intézmények működési kiadásaira   -5 985 000 

Városgondnokság     

     Felhalmozási kiadások   985 000 

     Dologi kiadások   5 000 000 
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A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, azonban a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján a 42/2021. (III.3.) 
polgármesteri határozatában döntött az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések c. pályázat benyújtásáról, azaz a Mátyás utca  
felújításáról. A pályázat benyújtásához szükséges önerő 9.768.241 Ft, 
melynek fedezetét hosszú lejáratú fejlesztési hitel biztosítja. Eredeti 
előirányzatban 10.000.000 Ft került megtervezésre, így a maradvány 
összege a költségvetés pályázatok előkészítésére és a projektek 
megvalósítására képzett céltartalékot növeli. 

    

Önkormányzat     

    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele  -231 759  

    Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására   -231 759 

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

Polgár Város Önkormányzata  7/2021. (III.4.) számú költségvetési 
rendeletének 15. § (5) bekezdése alapján a  polgármester a 
közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék 
terhére a pályázatban nem szereplő, de a feladatok ellátásához 
szükséges kiadásokra  átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a 
személyi juttatásokra és járulékaira 612.442 + 85.431 Ft-ot,  a 
mezőgazdasági termelés dologi kiadásaira 749.954 Ft-ot, a helyi 
értékteremtő program dologi kiadásaira 36.448  Ft-ot, a szociális 
program dologi kiadásaira 100.931 Ft-ot, a hosszútávú program dologi 
kiadásaira 57.681 Ft-ot biztosít. 

    

Önkormányzat     

    Személyi juttatások   612 442 

    Munkaadókat terhelő járulékok   85 431 

    Dologi kiadások   945 014 

   Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra   -1 642 887 

A 2021. évi költéségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (3) 
bekezdése alapján  a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
1/2021. sz. polgármesteri döntés szerint a járvány megfékezése, a 
járvány terjedésének lassítása érdekében tett intézkedések közül  PCR 
Covid-19 antigén gyorsteszt, fertőtlenítőszerek, arcmaszk beszerzésére 
800.000 Ft kerül felhasználásra a járványügyi rendkívüli kiadásokra 
elkülönített céltartalék terhére. 

  

Önkormányzat     

    Dologi kiadások   800 000 

    Céltartalék a  járványügyi rendkívüli kiadásokra   -800 000 

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (3) 
bekezdése alapján  a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
5/2021. sz. polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk Polgár 
területén légi-kémiai szúnyogirtást rendelt el, melynek költsége bruttó 
1.614.932 Ft az általános tartalék terhére. 
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Önkormányzat     

    Dologi kiadások   1 614 932 

    Általános tartalék   -1 614 932 

Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 
értelmében a Bizottság tagjainak egyetértése mellett a polgármester 
57/2021. (IV.7.) polgármesteri határozatában döntött a 2021. évi 
felújítási-karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról.   

    

Városgondnokság     

    Dologi kiadások   4 300 000 

    Felújítás  600 000 

Önkormányzat     

   Felújítási, karbantartási céltartalék   -4 900 000 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 
értelmében a Bizottság tagjainak egyetértése mellett a polgármester a 
73/2021. (IV.29.) polgármesteri határozat alapján a Polgár Városi 
Sportegyesület 2021. évi működéséhez az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében, a sportszervezetek támogatására rendelkezésre álló 
keretből 5.625.000 Ft összegű támogatást biztosít.  
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése alapján a Polgári Vízi 
Sportegyesület 223.500 Ft, a FUKU-DO Sportegyesület 300.000 Ft 
támogatásban részesül, a sportszervezetek támogatására céltartalék 
terhére. 

    

Önkormányzat     

     Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre   6 148 500 

     Céltartalék a sportszervezetek támogatására   -6 148 500 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése alapján a non-profit 
szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék 
50 %-ban került felosztásra.  A Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
200.000 Ft, a Polgári Polgárőr Egyesület 250.000 Ft, az Élet Virága 
Egészségvédő Egyesület 150.000 Ft, a Polgári Őszi Rózsa Nyugdíjas 
Egyesület 100.000 Ft, a Polgáriak Polgár Város Közéletéért és 
Fejlődéséért Egyesület 150.000 Ft, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
Egyesület 324.500 Ft, a Polgári Roma Hagyományőrző Zene-és Tánc 
Egyesület 75.000 Ft,  

    

Önkormányzat     

    Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre   1 249 500 

    Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására   -1 249 500 
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Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak: 

   

Az  általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi 
módon változtatják: 

  9 047 305 

  - májusi felmérés alapján járó normatíva különbözet összege  14 400 

  - bőrdombormű beszerzésének maradványa  279 400 

  - területalapú támogatás bevétele  385 103 

  - normatíva visszafizetés  -762 272 

  - Római katolikus templom felújítási költség 72/2021 Pm. határozat  -2 000 000 

  - Esenczki Tamás rendkívüli támogatás  90/2021 Pm. határozat  -100 000 

  - PÖTE szivattyú javítás  2/2021. Pm döntés  -90  000 

  - légi-kémiai szúnyogirtás díja  5/2021. Pm. döntés  -1 614 932 

  - minimálbér és garantált bérminimum emelése 2020. évi XC tv. 4.§(1)  932 963 

Az  általános tartalék összege:    6 091 967 

   

A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására 
elkülönített céltatalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi 
módon változtatják: 

 51 100 000 

 - Mátyás utca felújítása 42/2021. (III.3) Pm. határozat   -231 759 

A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására 
elkülönített céltatalék összege: 

 50 868 241 

   

Az intézmények működési kiadásaira elkülönített  céltartalék összegét    11 900 630 

  - klíma beszerzés, Fürdő nyitás előtti karbantartási munkák 6/2021 Pm. 
döntés 

 -5 985 000 

 -konyha koordinátor és konyhavezető álláshely betöltésére 3/2021. Pm. 
döntés 

 -2 023 560 

Az intézmények működési kiadásaira elkülönített  céltartalék összege:    3 892 070 

   

A járványügyi rendkívüli kiadásokra elkülönített  céltartalék összegét 
az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: 

  3 500 000 

 - a járvány megfékezéshez kapcsolódó kiadások 1/2021.  Pm döntés  -800 000 

Az járványügyi rendkívüli kiadásokra elkülönített  céltartalék összege:    2 700 000 

   

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített  céltartalék összegét az 
előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: 

  15 000 000 

 -hosszú távú foglalkozt. személyi jut.  -612 442 

-hosszú távú foglalkozt. munkad. terh. j.  -85 431 

-dologi kiadások  -945 014 

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített  céltartalék összege:    13 357 113 
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A sportszervezetek támogatására elkülönített  céltartalék összegét az 
előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: 

  6 672 000 

  - sportszervezetek támogatása az 27/2021  Pm.hat., 2021. 06.24-i Kt 
döntés szerint 

 -6 148 500 

A sportszervezetek támogatására elkülönített  céltartalék összege:   523.500 

   

 
  

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített  céltartalék 
összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: 

  2 499 000 

  - non-profit szervezetek támogatása a 2021. 06.24-i Kt döntés szerint  -1 249 500 

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített  céltartalék 
összege: 

  1 249 500 

   

   

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített  
céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon 
változtatják: 

  10 000 000 

 - 57/2021 (IV.7.) Pm. hat. Karbantartásra felújítási kiadásokra 
Városgondnokság r. előirányzat 

 -4 900 000 

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra  elkülönített  
céltartalék összege: 

  5 100 000 

 
   

 

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az 

önkormányzat bevételi és  kiadási fő összegei + 54.851.015 Ft-tal növekednek 2.554.722.525Ft 

összegben kerülnének elfogadásra. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Polgár, 2021. június 17. 

 

 

Tisztelettel: 

 

        

 

        Tóth József 

        polgármester 


