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Előterjesztés 

polgármesteri határozat előzetes véleményezésére 
 
 
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban. Áht.) 34.§ (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében lehetővé teheti a polgármester számára 
az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítást. 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak 
megállapításáról szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési 
rendelet).  
A költségvetési rendelet 15.§ (2) bekezdése engedélyezi a polgármester számára, hogy a helyi 
önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást 
hajtson végre az általános és a céltartalékra vonatkozóan esetenként 10.000 eFt értékhatárig, a 
2.000 eFt érték felett a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményének 
kikérésével. 
 
A polgármester a „A jászberényi Margit-sziget közösségi funkcióinak bővítése a városi közösségi 
kohézió és identitás megerősítése érdekében” tárgyában megkötött kivitelezési szerződés keretén 
belül pótmunkák elvégzésére 8.486.499, - Ft összegű átcsoportosítást kezdeményez. 
 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és 
egyszerű többséggel történő elfogadására. 
 
 
…./2020. (X. 29.) Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozat 
Polgármesteri határozat előzetes véleményezéséről 
 

1.) A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a jelen határozat 1. mellékletét képező 
polgármesteri határozat-javaslattal egyetért. 

 
2.) A Bizottság jelen határozatát a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján hozta meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szatmári Anikó, a Bizottság elnöke 
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Erről: 
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
2. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja, 
3. Képviselő-testület valamennyi tagja 
4. PH Gazdasági Osztály – helyben, 
5. Irattár – é r t e s ü l n e k. 

 
 
Jászberény, 2020. október 28. 
 
 Budai Lóránt s. k. 
 polgármester 
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1. melléklet 

 
 

Polgármesteri Határozat 
„A jászberényi Margit-sziget közösségi funkcióinak bővítése a városi közösségi kohézió és identitás 

megerősítése érdekében” tárgyában megkötött kivitelezési szerződés keretén belül pótmunkák 
elvégzéséhez szükséges fedezet biztosításáról 

 
 

1) Jászberény Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a Jászberény Városi 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 
13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 15. § (2) bekezdésén 
alapuló hatáskörében eljárva a Költségvetési rendelet 7.§ (2) bekezdés a/ pontjában nevesített 
„általános tartalék” előirányzatából bruttó 8.486.499,- Ft átcsoportosítását rendeli el „A 
jászberényi Margit-sziget közösségi funkcióinak bővítése a városi közösségi kohézió és 
identitás megerősítése érdekében” tárgyában megkötött kivitelezési szerződés keretén belül 
pótmunkák elvégzésének fedezetére. 
  

 Határidő:  azonnal 
Felelős: Budai Lóránt polgármester 
 

2) A Polgármester felkéri a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a módosításokat a 
Költségvetési rendelet következő módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 Határidő:  a Költségvetési rendelet következő módosítása 

Felelős: Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője 
 
 
Erről 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2. PH Gazdasági Osztály – helyben, 
3. PH Gazdasági Osztály Számviteli Irodája – helyben, 
4. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
5. Irattár – helyben  

é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
Jászberény, 2020. október 28. 
 
 (Budai Lóránt) 
 polgármester 
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