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Pótelőirányzat kérések 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. május 26-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2017. február hónapban került elfogadásra éves költségvetésünk. Néhány kiadás előre nem 
látható volt, ezért pótelőirányzat biztosítása szükséges. Jellemzően szolgáltatásokra, javítások-
ra 100-1000 eFt került tervezésre.  
 

I. Városközpont rehabilitációs pályázatból felújított parkokban téli fagykárok miatti növény-
pótlás. Az alábbi területekre szükséges pótlás 
a. Művelődési Központ előtti park: 15 db levendula, 10 db talajtakaró rózsa 
b. Közösségi tér 11 db faládásba 11 db kecskerágó és 11 db levendula 
c. Közösségi tér 11 db nemes cserje 
 
Amennyiben már mutatós növényekkel kívánjuk pótolni a kifagyottakat, előzetes ár-
ajánlat alapján 100.000 Ft többletelőirányzat szükséges. 

 
II. Szintén a városközpontrehabilitációs pályázattal kapcsolatos a következő kérés. A 

Verner Kft. hosszas felszólítás, ügyvédi felszólítás után fizette meg az 500.000 Ft-os 
garanciális biztosítékot. A közelmúltban benyújtotta kérelmét a visszatérítésre. 
 

III. Az elmúlt években kivágott fákat pótolni szükséges. Árajánlat alapján 30 db vérszilvafa 
beszerzési költsége bruttó 180.000 Ft. 

 

IV. Gépjárművek, haszongépjárművek javítási költségei 
Alapvető probléma, hogy a költségvetés készítéséhez, az éves karbantartási tervekhez 
nem kerültek áttekintésre a járművek állapota. Ugyan 2016. szeptemberében 250-250 
eFt-ot biztosított a Képviselő-testület a gumicserékre, az igény 2017. évben is felmerült. 
A kistraktorokra és a kommunális gépre 250 eFt pótelőirányzatot kérünk. Az Opel sze-
mélygépkocsi kilométeróra állása régen indokolta volna vezérlés cseréjét. A csere meg-
történt, egyéb kisebb javítások is elvégzésre kerültek. Pótelőirányzat igényünk – az igen 
ritkán felmerülő, de szükséges javításokra – 180.000 Ft. 

V. Pénzügyi befektetés bevétele, kamatbevételek 
Július hóban lejár a 250.000 eFt-os befektetésünk. Kezdeményezem a 250.000 eFt be-
vételi előirányzat és 7.000 eFt kamatbevétel növelését. A kamatbevétel várhatóan nem 
fogja elérni a 7.000 eFt-ot, de a havi jelentések feladásának feltétele a szükséges elői-
rányzat megléte.  
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VI. Értékbecslések, szakértői vélemények 
Jelenleg folyamatban van a volt védőnői szolgálatnál értékbecslés készítése. Több esetben 
kéri a Képviselő-testület, hogy lakossági kérelemre a fakivágásokról szóló döntéshez kér-
jünk szakértőt. Ezek költsége sem volt előre látható. Pótelőirányzat igényünk 100 eFt. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. május 18.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
Képviselő-testület szóban megfogalmazott elvárása, mely szerint a költségvetés módosításában 
csak olyan tételek szerepelhetnek, melyről korábban döntés született. 
Ugyanakkor vannak olyan kiadások, melyek előre nem voltak láthatóak. A MÁK felé viszont 
nem lehet havi jelentést feladni előirányzat nélkül. A pótelőirányzatot biztosítását követően kez-
deményezzük június 20—ig soron kívüli ülés összehívását a 2017. évi költségvetés módosítása 
érdekében. 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( V.26.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzatok kéréséről 
készített napirendet. 
 
A Képviselő-testület 

I. Városközpont rehabilitációs pályázatból felújított parkokban téli fagykárok miatti növény-
pótlásira bruttó 100.eFt 

II. A városközpontrehabilitációs pályázattal kapcsolatos garanciális biztosíték visszafizeté-
sére 500 eFt. 
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III. Az elmúlt években kivágott fákat pótlására  bruttó 180 eFt. 
IV. Gépjárművek, haszongépjárművek javítási költségeire 430 eFt. 
V. Pénzügyi befektetés bevételére 250.000 eFt, kamatbevételekre 7.000 eFt. 
VI. Értékbecslések, szakértői véleményekre 100 eFt 

pótelőirányzatot biztosít. 
 
A jóváhagyott pótelőirányzatok átvezetésére a 2017. évi soron következő módosításakor javas-
latot kell tenni.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






