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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. Előirányzat-módosításra ez évben egy alkalommal került sor, mely a költségvetés kiadási 

és bevételi fő összegét 2.554.722.525 Ft-ra módosította. 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 3.535.407 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 3 535 407   

Polgári Szociális Központ     

         Intézményi egyéb bevétel -3 535 407   

A Kincstári felülvizsgálat alapján a költségvetési évet megelőző év 
elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési 
évben keletkező pótigény önkormányzatunkat megillető része 319.650 
Ft, mely összeget javaslom általános tartalékba helyezni. 
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Önkormányzat   

       Önkormányzatok működési támogatásai 319 650  

       Általános tartalék  319 650 

A júniusi előirányzat-módosítás során a minimálbér kompenzációra 
kapott állami támogatás Szociális Központot megillető előirányzata 
helytelenül szerepelt ennek korrekciója kapcsán az Önkormányzatnál 
szükséges átcsoportosítani a következő kiadási és bevételi előirányzati 
jogcímeket érintően 90.000 Ft összegben.  

    

Önkormányzat     

    Központosított előirányzatok -90 000   

    Általános tartalék  -90 000 

A májusi felmérés alapján készült eredmény tábla 2.892.403 Ft 
kiegészítő támogatást tartalmaz az intézményi gyermekétkeztetés 
jogcímén. Ezzel az összeggel, mint többlettámogatással javaslom az 
általános tartalék előirányzatát növelni.  

   

Önkormányzat   

      Központosított előirányzatok 2 892 403  

      Általános tartalék  2 892 403 

A 2021. évi költségvetési törvény alapján lakossági közműfejlesztési 
hozzájárulásként 810 Ft érkezett önkormányzatunkhoz, amely a 
közműfejlesztést megvalósító lakosok részére kifizetésre került.  

    

Önkormányzat     

      Felhalmozási célú támogatás államh. belülről 810  

      Ellátottak pénzbeli juttatásai  810 

A 2021. évi költségvetés tervezésekor nem volt ismert a kieső iparűzési 
adóbevétel nagyságrendje, valamint annak mértéke, hogy az állam a 
bevételkiesést milyen mértékben kompenzálja az önkormányzatok 
részére. A kieső adóbevétel ellentételezésére a költségvetés 
egyensúlyának megtartása érdekében 110.000.000 Ft összegű egyéb 
bevétel került tervezésre. 
A 2021. évi költségvetési törvény 2021. május 28-án történt módosítása 
alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 
önkormányzatokat a kieső iparűzési adóbevételek összegével 
megegyező összegű kompenzáció illeti meg. Önkormányzatunk 
esetében  47.047.432 Ft. A támogatás két egyenlő részletben június és 
október hónapban kerül folyósításra. Az iparűzési adó bevételi 
előirányzatát 63.000.000 Ft összeggel szükséges növelni a féléves 
teljesítés alapulvételével, a fennmaradó különbözetet - 47.432 Ft-
javaslom általános tartalékba helyezni 

  

Önkormányzat   

      Közhatalmi bevételek 63 000 000  

      Intézményi működési bevételek -110 000 000  

      Önkormányzatok működési támogatásai 47 047 432  

      Általános tartalék  47 432 
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Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

  

A júniusi előirányzat módosítás során a működési célú támogatás 
államháztartáson belül jogcím helyett az intézményi működési bevétel 
került megnövelésre a területalapú támogatás összegével, 385.103 Ft. 
Továbbá a természeti káresemény miatt nyújtott 100.000 Ft összegű 
támogatás nem a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
kívülre előirányzat terhére hanem a települési támogatások körében 
került kifizetésre. Önkormányzatnál szükséges módosítani kiadási és 
bevételi előirányzati jogcímeken a teljesítésnek megfelelően. 
A 2020. évi normatíva visszafizetési kötelezettség előirányzata 762.262 
Ft összeggel került növelésre a tényleges 767.262 Ft helyett, 5.000 Ft 
előirányzat módosítása szükséges. 

  

Önkormányzat   

     Működési célú támogatás államh. belülről 385 103  

     Intézményi működési bevételek -385 103  

     Működési célú átadott pénzeszközök  -95 000 

     Általános tartalék  95 000 

Önkormányzatunk 2.588.632 Ft összegű kártérítésben részesült a 
tűzeset következtében megsemmisült mezőőri gépjármű kapcsán, 
mely összeget a mezőőri szolgálat tevékenységéhez szükséges 
gépjármű beszerzésre fordít. 

  

Önkormányzat   

     Intézményi működési bevételek 2 588 632  

     Felhalmozási kiadások  2 588 632 

A Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan a helyi 
vállalkozóktól útfelújítási hozzájárulás címen 3.000.000 Ft került 
befizetésre az önkormányzat részére. 

  

Önkormányzat   

     Felújítás  3 000 000 

     Felhalmozási célú átvett pénzeszk. államh. kívülről 3 000 000  

Az Önkormányzatnál a 2021. évi költségvetésben dologi kiadások 
között került betervezésre a bőrdombormű beszerzése bruttó 990.600 
Ft összegben. A teljesítésnek megfelelően szükséges a felhalmozási 
kiadások közé az előirányzat átcsoportosítása. 

  

Önkormányzat   

      Felhalmozási kiadások  990 600 

      Dologi kiadások  -990 600 
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A Magyar Államkincstár által kért korrekció megtétele szükséges mind 
kiadási, mind bevételei jogcímen a teljesítésnek megfelelően, a 
közfoglalkoztatás miatti köztehertartozás megelőlegezése kapcsán. 

  

Önkormányzat   

      Egyéb finanszírozási bevételek 3 387 784  

      Egyéb finanszírozási kiadások  3 387 784 

A mezőgazdasági termelés közfoglalkoztatási program keretében 
beszerzésre kerülő előnevelt jérce az üzemeltetési anyagok között 
került megtervezésre, a számvitel alapján felhalmozási kiadás, így 
1.100.455 Ft átcsoportosítása szükséges a teljesítésnek megfelelően. 

  

Önkormányzat   

      Felhalmozási kiadások  1 100 455 

      Dologi kiadások  -1 100 455 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 sz. pályázat kapcsán a dologi 
előirányzaton belül felmerült anyagköltségek beszerzése miatt 500.000 
Ft-ot szükséges átcsoportosítani a reklám-és propaganda kiadások 
előirányzat terhére.  

  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél a 
Polgártárs újság szerkesztésével kapcsolatos többletmunka bérjellegű 
kiadásainak fedezetét a hirdetésekből származó bevétel biztosítja. 

    

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár     

    Intézményi működési bevételek  206 000  

    Személyi juttatások  178 355 

    Munkaadókat terhelő járulékok  27 645 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény az Erzsébet 
pályázat keretében néptáncos és képzőművészeti tábor 
megrendezésére nyert támogatást 1.890.000 Ft összegben, így mind a 
kiadási mind a bevételi jogcímeken előirányzat-módosítás szükséges. 

  

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár   

     Dologi kiadások  1 890 000 

     Intézményi működési bevételek 1 890 000  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény 
mikrohullámú sütő beszerzésére 22.900 Ft fordított, melynek fedezetét 
a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani a kisértékű tárgyi 
eszköz jogcímre. 

  

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár   

     Dologi kiadások  -22 900 

     Felhalmozási kiadások  22 900 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a bérmegtakarítás terhére 
üzemeltetési anyagra 190.500 Ft-ot, egyéb szolgáltatások kiadásra 
635.000 Ft-ot, valamint irodaszerre 214.000 Ft- ot csoportosít át. 

  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde   

     Személyi juttatások    -1 039 500 

     Dologi kiadások  1 039 500 
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A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a személyi juttatások 
előirányzaton belül alapilletményről 500.000 Ft-ot betegszabadságra, 
18.846 Ft-ot külső személyi juttatásra vezet át.  

  

A Polgári Szociális Központ a személyi juttatások előirányzaton belül 
alapilletményről 259.000 Ft-ot betegszabadságra, 125.307 Ft-ot 
munkaadókat terhelő járulékok jogcímen belül táppénz hozzájárulás 
jogcímre csoportosít át.   

  

A Városgondnokság intézményénél megszüntetésre kerül az őrző-védő 
szolgáltatás így az erre betervezett összeg (920.600 Ft) 
átcsoportosításra kerül az intézmény Fürdő u. 2. alatti épület 
kamerarendszerének kiépítésére. 

  

Városgondnokság   

           Felhalmozási kiadás  920 600 

           Dologi kiadások  -920 600 

A Városgondnokság a személyi juttatások előirányzaton belül 
alapilletményről 699.678 Ft-ot betegszabadságra, 323.209 Ft-ot 
helyettesítésre vezet át. Informatikai szolgáltatásról egyéb 
kommunikáció kiadásra 150.000 Ft-ot vezet át. 

    

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 mezőgazdasági termelés dologi kiadásaira 513.113 Ft-ot, a helyi 
értékteremtő program dologi kiadásaira 266.668  Ft-ot, a szociális 
program dologi kiadásaira 261.611 Ft-ot, a hosszútávú program dologi 
kiadásaira 72.867 Ft-ot biztosít. 

    

Önkormányzat     

    Dologi kiadások   1 114 259 

   Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra   -1 114 259 

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (8), 
valamint 15 §. (9)  bekezdése alapján a Képviselő -testület 
felhatalmazza a polgármestert  döntéshozatalra. 
9/2021. sz.  polgármesteri döntés alapján az első lakáshoz jutók részére 
nyújtandó támogatás kiadási előirányzat növelésére az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági táraságok rendkívüli kiadásaira elkülönített 
céltartalékot 2.000.000 Ft, az infrastruktúra fejlesztésre elkülönített 
céltartalékot  2.000.000 Ft összegben javaslom megjelölni. 

  

Önkormányzat     

    Egyéb felhalmozási célú kiadások   4 000 000 

    Céltartalék az önkorm. tul. gazdasági társaságok rendk. kiadásaira  -2 000 000 

    Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésre   -2 000 000 
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Önkormányzatunk a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1.-45-6-19 
kódszámú „Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése” 
LEADER pályázat keretében 14.976.472 Ft vissza nem térítendő 
támogatásra jogosult. A projekt során a Kempingben lévő faházak és a 
pavilon külső-belső felújítási munkái kerülnek elvégzésre. Támogatás 
intenzitása 60 %. A projekt teljes költsége 29.809.293 Ft, melynek 
fedezetét a fenti támogatás, illetve saját forrás biztosítja. 
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (6) 
bekezdése alapján a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
13/2021. sz.  polgármesteri döntés alapján a saját forrás összegét a 
pályázatok elkészítésére és a projektek megvalósításra elkülönített 
céltartalék biztosítja. 

  

Önkormányzat     

    Felújítás  29 690 594 

    Dologi kiadások  118 699 

    Működési célú támogatás államh.belülről 14 976 472  

    Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására  -14 832 821 

Önkormányzatunk BM pályázat keretében a Polgár, Mátyás utca szilárd 
burkolatú közút felújítására 18.141.018 Ft vissza nem térítendő 
támogatást kapott, így mind kiadási, mind bevételi jogcímeken 
előirányzat-módosítás szükséges. Az útszakasz felújítására kötött 
vállalkozási szerződés összege bruttó 28.185.281 Ft, melynek fedezetét 
a fenti támogatási összeg, illetve a költségvetésbe betervezésre került 
fejlesztési hitel- 10.000.000 Ft-felvétele biztosítja. A részletezésben 
feltüntetett 231.759 Ft a júniusi előirányzat—módosítás korrekciója. 
A 44.263 Ft többletforrás finanszírozására a pályázatok előkészítésre és 
projektek megvalósítására elkülönített céltartalékot javaslom 
megjelölni.   
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (6) 
bekezdése alapján a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
12/2021. sz.  polgármesteri döntés alapján Mátyás utca szilárd 
burkolatú közút felújításának saját erő összegét a pályázatok 
előkészítésre és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék 
biztosítja. 

  

Önkormányzat   

     Felújítás  28 185 281 

     Felhalmozási célú támogatás államh.belülről 18 141 018  

     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele 231 759  

     Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására  231 759 

     Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására  -10 044 263 

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (1) 
bekezdése alapján a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
8/2021. sz.  polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk július és 
augusztus hónapban 20 fő részére biztosított diákmunkát a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal által nyújtott támogatás terhére, mely 
kizárólag a diákok illetményére fordítható (125.550 FT/hó/fő). A 
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munkaadókat terhelő járulék összegét nem támogatják, ezen összeg 
fedezetét az általános tartalék  biztosítja.  
 

Önkormányzat   

       Működési célú támogatásértékű bevétel 2 511 000  

       Személyi juttatások  2 511 000 

       Munkaadókat terhelő járulékok  389 206 

       Általános tartalék  -389 206 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által március 1-től kezdődően 
az ügyeleti ellátás normatív finanszírozásának összege emelkedett 
5.713.300 Ft-tal. Javaslom csökkenteni a 2021. évi önkormányzati 
hozzájárulások összegét 5.371.213 Ft-tal. A 342.087 Ft különbözet 
összege a következő kiadási és bevételi előirányzati jogcímeket 
módosítja. 
 

  

Önkormányzat   

      Működési célú támogatás államháztartáson belül 342 087  

      Általános taralék  342 087 

Önkormányzatunk az EFOP 1.5.3-16-2017-00021 pályázat keretében 1 
db filagória felújítását végzi, mely eredeti előirányzatként felhalmozási 
kiadások között került megtervezésre (5.300.271 Ft), mely összeget 
szükséges a felújítások előirányzatra átvezetni. Júliusban érkezett 
árajánlat alapján 7.443.229 Ft összegbe kerül a felújítás.  
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 11 §. (3), 
bekezdése alapján a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
10/2021. sz.  polgármesteri döntés alapján a többletforrás összegét az 
ügyeleti feladatellátás dologi előirányzat (szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatás) maradványa biztosítja. 
 

    

Önkormányzat     

    Felhalmozási kiadások  -5 300 271 

    Felújítások  7 443 229 

    Dologi kiadások  -2 142 958 

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 11 §. (3), 
bekezdése alapján a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
10/2021. sz.  polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk a 
Sourcing Hungary Kft.-vel földgáz energia közbeszerzési eljárás 
lefolytatására kötött szerződést, melynek összege bruttó 1.244.600 Ft, 
a kiadás fedezetét az ügyeleti feladatellátás dologi előirányzat (szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatás) maradványa biztosítja. 
 

  

Önkormányzat   

     Dologi kiadások  1 244 600 

     Dologi kiadások  -1 244 600 

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (6) 
bekezdése alapján  a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
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7/2021. sz. polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk a TOP-
5.2.1-15 számú pályázat keretében Projekt- előkészítő tanulmány 
elkészítésére kötött szerződést a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft-vel bruttó 900.000 Ft összegben, melynek 
fedezetét a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására 
biztosítja.  
 

Önkormányzat   

      Dologi kiadások  900 000 

      Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására  -900 000 

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (6) 
bekezdése alapján  a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
7/2021. sz. polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk a TOP-
4.3.1-16 számú pályázat keretében Projekt -előkészítő tanulmány 
elkészítésére kötött szerződést a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft-vel bruttó 3.000.000 Ft összegben, melynek 
fedezetét a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására 
biztosítja. 
 

  

Önkormányzat   

      Dologi kiadások  3 000 000 

     Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására  -3 000 000 

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (5) 
bekezdése alapján  a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
11/2021. sz. polgármesteri döntés alapján a Városgondnokság 
intézménynél forgalomban lévő Renault tehergépkocsi javítási 
költségének fedezetét a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira 
elkülönített céltartalék biztosítja. 
 

  

Önkormányzat   

    Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra  -2 119 735 

Városgondnokság   

     Dologi kiadások  2 119 735 

 
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 11 §. (3), 
bekezdése alapján a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert  
döntéshozatalra. 
14/2021. sz.  polgármesteri döntés alapján dologi kiadások 
előirányzaton belül 1.050.000 Ft-ot csoportosít át a teljesítésnek 
megfelelően a karbantartási kiadásokról az egyéb szolgáltatások 
kiadásra. A belső ellenőri díj emelkedés miatt  300.000 Ft-ot csoportosít 
át az irodaszer beszerzése előirányzatról a szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatásra.  
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Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások 

  
Bevételi Kiadási 

előirányzat-változás 

Bizottság tagjainak egyetértése mellett a polgármester 57/2021. (IV.7.) 
polgármesteri határozatában döntött a 2021. évi felújítási-
karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról, melynek 
a módosításáról a szeptemberi bizottsági ülésen hozott döntést. 

    

Városgondnokság     

    Dologi kiadások   4 550 000 

    Felújítás  550 000 

Önkormányzat     

   Felújítási, karbantartási céltartalék   -5 100 000 

 
 

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak: 

   

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

  6 091 967 

- önkormányzatunkat megillető pótigény összege  319 650 

- minimálbér kompenzációra kapott állami támogatás korrekciója -90 000 

- intézményi gyermekétkeztetés kieg. támogatás  2 892 403 

- kieső iparűzési adóbevételek miatti különbözet 47 432 

- júniusi előirányzat módosítás miatti korrekció 95 000 

- diákmunka után fizetendő munkaadói járulék összege 8/2021. Pm döntés -389 206 

- ügyeleti ellátás normatív finanszírozás emelésének összege 342 087 

Az  általános tartalék összege:    9 309 333 

  
  

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

 50 868 241 

- LEADER pályázat Kempingben lévő faházak, pavilon felújítás 13/2021. Pm döntés -14 832 821 

- Mátyás utca felújítás fejlesztési hitel visszarendezés 12/2021 Pm. döntés 
- Mátyás utca szilárd burkolatú közút felújítása saját erő  12/2021. Pm. döntés 
- TOP-5.2.1-15 sz. előkészítő tanulmány 7/2021. Pm. döntés 
- TOP-4.3.1-16 sz. előkészítő tanulmány 7/2021. Pm. döntés 

231 759 

-10 044 263 

-900 000 

-3 000 000 

A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására 
elkülönített céltatalék összege: 

 22 322 916 

   

Az infrastruktúra fejlesztésére elkülönített  céltartalék összegét az 
előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: 

  12 170 309 

- első lakáshoz jutók támogatása  9/2021. Pm. döntés -2 000 000 

Az infrastruktúra fejlesztésére elkülönített  céltartalék összege:    10 170 309 
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Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli 
kiadásaira elkülönített  céltartalék összegét az előterjesztésben 
leírtak az alábbi módon változtatják: 

  5 000 000 

- első lakáshoz jutók támogatása 9/2021. Pm. döntés  -2 000 000 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli 
kiadásaira elkülönített  céltartalék összege:  

  3 000 000 

 
 

  

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

  13 357 113 

-dologi kiadások  -1 114 259 

-Renault tehergépkocsi javítási költsége 11/2021. Pm. döntés  -2 119 735 

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített  céltartalék összege:    10 123 119 

    

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

  5 100  000 

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

 -5 100 000 

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra  elkülönített  
céltartalék összege: 

  0 

 
   

 

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az 

önkormányzat bevételi és  kiadási fő összegei + 50.445.047 Ft-tal növekednek 2.605.167.572 

Ft összegben kerülnének elfogadásra. 

 

 

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

javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Polgár, 2021. szeptember 9. 

 

 

Tisztelettel: 

 

        

 

        Tóth József 

        polgármester 


