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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére 

az  Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (1) 

bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja, a 

(2) bekezdése értelmében, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 

költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára 

pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Az év 

közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról a költségvetési rendelet 

módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester 

előterjesztése alapján, negyedévente dönt.  

 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete alapján a működési céltartalékból az alábbi 

átcsoportosítások történtek: 

 

    

dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata:                             9 760 e Ft-tal növekszik, 

működési céltartalék kiadási előirányzata:                             9 760 e Ft-tal csökken. 

 

 

 

 

 

                       : (53) 360-010 

                         : (53) 361-571 



Az előterjesztés 1. számú melléklete alapján a működési céltartalékból az alábbi 

átcsoportosítások történtek:  

 

 

316/2010.(XI.11.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Vis Maior tartalékkeret 

igénybevételéhez önerő biztosítása: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet Kossuth tér Önkormányzati ingatlan érintés védelem, tűz és villámvédelem, állapot 

felmérés állag megóvás soráról 1.042.418.-Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 390703-

2/ 8411261 szakfeladat 5522991 Belvízzel kapcsolatos kiadások sorára 1.042.418.-Ft-ot. 

 

318/2010.(XI.11.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Ivóvízminőség-javítási és 

Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok 

ellátására fedezet biztosítása: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet Kossuth tér Önkormányzati ingatlan érintés védelem, tűz és villámvédelem, állapot 

felmérés állag megóvás soráról 1.875.000.-Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 390703-

2/ 8411261 szakfeladat 55314 Szakmai szolgáltatások sorára 1.500 000.-Ft-ot valamint az 

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások kiadási előirányzat sorára 375.000.-Ft-ot. 

 

352/2010.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Ungár házra vonatkozó tervek 

elkészítésére tervező megbízására: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet Egyéb előre nem tervezhető kiadások soráról 546.000.-Ft-ot átcsoportosít a Városi 

Tevékenység 390703-2/ 8411261 szakfeladat 55314 Szakmai szolgáltatások sorára 436.800.-

Ft-ot valamint az 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások kiadási előirányzat sorára 

109.200.-Ft-ot. 

 

Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó táblák kihelyezésére: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet Önkormányzati ingatlan állagmegóvás soráról 552.000.-Ft-ot a Városi Tevékenység 

390703-2/ 8411261 szakfeladat 54921 Karbantartási anyag sorára 441.600.-Ft-ot valamint az 

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások kiadási előirányzat sorára 110.400.-Ft-ot. 

 

Belvízzel kapcsolatos számlák kifizetésére: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet 

Somogyi Iskola: 

- Abonyi Lajos úti iskola tetőfelújítás:       625.000.-Ft 

- Tornaterem lépcsőházának tovább lambériázása:  150.000.-Ft 

- Tornaterem üvegfal alatti részének javítása, kőporozása: 150.000.-Ft 

- Abonyi Lajos úti iskola tornaszobájának festése:  400.000.-Ft 

- PVC padlójavítás:       300.000.-Ft 

Gyulai Iskola: 

- Luther úti bejárat felőli parkolási lehetőség kialakítása:  600.000.-Ft 

- Régi épület lépcsőzet kikopott, javítása, műkövezése:     800.000.-Ft 

- Új és régi épület közötti udvarr.körp. nagykapu nyitás:  450.000.-Ft 

 



soráról 3.475.000.-Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 390703-2/ 8411261 szakfeladat 

5522991 Belvízzel kapcsolatos kiadások sorára 2.780.000.-Ft-ot valamint az 56111 Vásárolt 

termékek és szolgáltatások kiadási előirányzat sorára 695.000.-Ft-ot. 

 

364/2010.(XII.02.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet használatbavételéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet 

Gyulai Iskola: 

- Luther úti bejárat akadálymentesítése:    1 000 000,-Ft 

- Régi épület homlokzatának javítása:       500 000,-Ft 

 

soráról 1.500.000.-Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 390703-2/ 8411261 szakfeladat  

55314 Szakmai szolgáltatások sorára 1.200.000.-Ft-ot valamint az 56111 Vásárolt termékek 

és szolgáltatások kiadási előirányzat sorára 300.000.-Ft-ot. 

 

Átcsoportosítás szükséges az átmeneti segély szakfeladatra: 

Az Eseti pénzbeli juttatások 390703-20 / 8822031 szakfeladat 5831225 Köztemetés soráról 

318.250.-Ft-ot átcsoportosít az Eseti pénzbeli juttatások 390703-20 / 8822031 szakfeladat 

5831192 Átmeneti felnőtt segély sorára 318.250.-Ft-ot. 

 

Átcsoportosítás szükséges a kátyúkárosultak kártalanítására: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet 

Szolgálati lakások: 

- Abony, Vak B. u. 24. elektromos vezeték javítása:  270.000,-Ft 

 

soráról 270.000.-Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 390703-2/ 8411261 szakfeladat 

56319 Egyéb különféle dologi kiadások sorára. 

 

Átcsoportosítás szükséges a Tv közvetítés biztosítására: 

Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122 Működési céltartalék 7. számú 

melléklet 

Gyulai Iskola: 

- Régi épület homlokzatának javítása:    500.000,-Ft 

 

soráról átcsoportosít 500.000.-Ft-ot a Tevékenység 390703-2/ 8411261 szakfeladat 55329 

Egyéb vásárolt közszolgáltatások  sorára 400.000.-Ft-ot valamint az 56111 Vásárolt termékek 

és szolgáltatások kiadási előirányzat sorára 100.000.-Ft-ot. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a mellékelt táblázatok 

áttanulmányozása után a 2010. évi 4/2010. (II.17.) számú költségvetési rendelet 

módosításához, átcsoportosításhoz járuljon hozzá. 

 

 

Abony, 2010. december 10. 

 

 

                                                           Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. 

                                                            polgármester 


