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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2011. (…..) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 100.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 
SZMSZ) 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottság,  az SZMSZ 2. melléklete 3.1. pontjában biztosított véle-
ményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet 2.2. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
az SZMSZ 2. melléklet 2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a kö-
vetkezőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 
3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
 
„(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§ (3) bekezdése alapján az 
önkormányzat az 1. melléklet szerinti új címrendet állapít meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. § (1)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

(1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi  
módosított költségvetésének 
 

a) összes bevételei és pénzmaradvány együttes  összegét        8.545.703 E Ft-ban 
b) összes kiadását                           9.263.116 E Ft-ban 
c) külső forrással finanszírozott működési hiány összegét  717.413  E Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatokon belül 
 

a) költségvetési bevételeinek főösszegét                           7.268.123 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadásainak  főösszegét                         8.765.850  E Ft-ban 
c) költségvetési bevételek és kiadások  hiányát                  1.497.727 E Ft-ban 
d) tárgyévi hiteltörlesztések   összegét                                   497.266 E Ft-ban 
e) összes   hiányát                                                                   1.994.993 E Ft-ban 
 

 állapítja meg. 
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(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.994.993 E Ft-os hiányából 

 
a) a működési hiány összege:                                       774.345 E Ft 
b) a felhalmozási hiány összege:                                   1.220.648 E Ft 

                                   
 
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt  

 
a) belső finanszírozás keretében  

- előző évi pénzmaradványból                                       56.932 E Ft 
 

b) külső forrás bevonásával     
- működési hitel felvételéből                717.413 E Ft 
  
  összegben finanszírozza. 

   
 A pénzmaradvány a 2010. évből áthúzódó működési kiadásokat finanszírozza. 
 
 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében az 
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból 1.220.648 E Ft összegben finanszírozza. 

 
A pénzmaradvány a 2010. évről áthúzódó (949.400 E Ft) és a 2011. évi felhalmozási ki-
adásokat (271.248 E Ft) finanszírozza. 

      
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított összes bevétel és pénzmaradvány együttes 

összegének jogcímek szerinti  részletezését a 2. melléklet, címenkénti részletezését a  3. 
melléklet tartalmazza. 

 
Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított   kiadások  összegének  intézményenkénti és 
előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet      tartalmazza. 

 
(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési  kiadásainak módosított előirányzata   

5.549.965 E Ft. melyből                
a) az általános tartalék összege                           14.536 E Ft, 
b) a lakóterületi céltartalék összege             
           = működési célra                                        10.000 E Ft, 
           = felhalmozási célra                                  10.000 E Ft, 
c) a pályázati céltartalék összege                    15.000 E Ft, 
d) vis-maior tartalék összege                                 10.000 E Ft, 
e) felhalmozási tartalék (kötvényből 
    fel nem használt rész)            356.951 E Ft. 
 

     A kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 
   
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által 

folyósítandó támogatás módosított összege 2.872.047 E Ft. 
 A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként 

a 6. melléklet tartalmazza. 
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(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 134.583 E Ft, a beru-

házási kiadások módosított előirányzata 1.607.577 E Ft. Az intézményenkénti és felada-
tonkénti részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.” 

 
 

 
3. § 

 
A Rendelet 3. § (10)–(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
„(10)Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága  önállóan működő költségvetési szer-

vei módosított bevételi előirányzatait a 3/a. melléklet, a módosított kiadási előirányzatait 
előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az éves létszámkeretét 
a 4/a melléklet tartalmazza.  

 
(11) A költségvetési szervek 2011. évi módosított létszámkeretét a 4/b. melléklet tartalmaz-

za. 
  
(12) Az Önkormányzat 2011. évi módosított működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 

10. melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet 
tartalmazza. 

 
(13) Az Önkormányzat 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak összevont 

mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.” 
 
 

4. § 
 
A Rendelet 4.§–a a következő (14) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(14) A Képviselő-testület az egyházak felhalmozási célú támogatására előirányzott 3.150 E 
Ft keret (5.melléklet 5.cím 1.alcím 3.előirányzat csoport) tételes felosztását - a Civil tanács-
nok javaslata alapján – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja.” 
 
 

5. § 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatá-
lyát veszti. 
 

6. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 6.§ (9) bekezdése, 8.§ (2)-(4) bekezdése és 9.§-a. 
 
 
 
 

Dr. Almási Csaba                Fürjes Pál  
           jegyző              polgármester  
 



 
Általános indokolás 

a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításához 

 
 
 
Ózd város 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület 
 
  7.444.685 E Ft összes bevétellel, 
  8.271.829 E Ft összes kiadással és 
     827.144 E Ft működési hiánnyal 
 
hagyta jóvá. 
 
Jelen rendelet-módosításra az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok támogatásának 2011. évi igénylésére vonatkozó új szabályoknak való megfelelés 
miatt van szükség. Az új szabályokról – a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium egyetértésével – a Magyar Államkincstár rövid tájékoztatást adott ki. 
 
A tájékoztató szerint 

 A felhalmozási bevételeket nem a régi ÖNHIKI szemléletben kell szerepeltetni. 
Az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja, a beruházásokhoz, 
felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA, a társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott települések normatív támogatása nem szerepeltethető a felhalmozási 
bevételek között. 

 A pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent, ha 2010. évben az önkormány-
zat nem teljesített felhalmozási forráshiányt, 2011. évre pedig a működési forrás-
hiány az előző pontban felsorolt tételek figyelembe vételével került jóváhagyásra. 

 
   
  
Az önkormányzatok többsége, jellemzően azok, akik az elmúlt években ÖNHIKI-sek 
voltak – így önkormányzatunk is – a felhalmozási egyensúlyt a régi ÖNHIKI szabály 
szerint teljesítette 2010. évben, illetve tervezte 2011. évben. 
Az új szabályok alapján – a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések 
normatív támogatásának működési bevételként történő figyelembe vétele miatt – az 
önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási hiánya 87.399 E Ft. Ezért a fel-
halmozási egyensúly megteremtése miatt szükséges a költségvetési rendelet módo-
sítása. 
A felhalmozási hiány rendezésére csak a 2010. évi pénzmaradvány részét képező – a 
kötvényből származó bevételből még rendelkezésre álló – felhalmozási tartalék terhére 
kerülhet sor. 
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A költségvetési rendelet-módosítása során az alábbi előirányzat-változásokkal számol-
tunk: 
 

 A Képviselő-testület 84/KH/2011. (IV.21.) Határozatával jóváhagyta a 2010. évi 
költségvetési pénzmaradvány felhasználását. A határozat alapján a jóváhagyott 
költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.006.332 E Ft-tal módosult. 

 
 Június 30-áig az önkormányzat részére átutalt központi támogatások összegével 

93.0111 E Ft-tal nőtt a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata. Ezen támo-
gatások csak konkrét feladatokhoz, célokhoz használhatók fel. 

 
 Az áprilisi kiegészítő felmérés alapján önkormányzatunkat 1.675 E Ft többlet 

normatív támogatás illeti meg a bejáró tanulók után. 
 
 A társadalmi- gazdasági szempontból elmaradott települések normatív támogatá-

sa (87.399 E Ft) működési bevételként került figyelembe vételre. Az emiatt kép-
ződött felhalmozási hiány (87.399 E Ft) a felhalmozási tartalék terhére rendezés-
re került. 

 
 Átvezetésre kerültek a Képviselő-testület 108/KH/2011. (IV.21.) és a 

133/KH/2011. (V.19.) határozatai szerinti - az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., az 
Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. és az újonnan alapított Város- és Sportlétesít-
mény-üzemeltető Intézmény közötti - előirányzat-átcsoportosítások. 

 
 Az osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású tá-

mogatás – a Kincstárral történt egyeztetés alapján – megilleti önkormányzatun-
kat, ezért a visszafizetésre betervezett 4.957 E Ft-tal a tartalék összege csökken-
tésre került. 

 
 
 
Az előzőekben felsorolt előirányzat-módosítások eredményeként az Önkormányzat fel-
halmozási bevételi és kiadási előirányzatai egyensúlyba kerültek. 
 
 
A módosított működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként je-
lentkező működési hiány mértéke 774.345 E Ft. A hiányt 56.932 E Ft összegben az elő-
ző évi működési célú pénzmaradványból, 717.413 E Ft összegben működési hitel felvé-
teléből finanszírozza az önkormányzat. Ez a működési hitel az éves tervben jóváhagyott 
működési hitelhez képest 109.731 E Ft-tal kevesebb. 
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A költségvetésben keret jelleggel meghatározott előirányzatok képviselő-testületi illetve 
bizottsági határozatokban meghatározott feladatokra, célokra történő felosztására, to-
vábbá az általános tartalékból, lakóterületi céltartalékból történt felhasználások miatti 
előirányzatok rendezésére a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során kerül 
sor. 
 
A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, a javasolt átcso-
portosítások és előirányzat-változások elfogadását.  
 



 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/KH/2011. (II.17.) határozatával 
megalapította a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt. Az Intézmény önál-
lóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményként működik, a címrendben külön 
címet alkot. Emiatt szükséges az önkormányzat címrendjének módosítása. 
 

2. § 
 
A javasolt előirányzat-módosítások hatására változott az önkormányzat költségvetési 
bevételeinek és kiadásainak főösszege, összes hiánya. Ezért szükséges az (1) bekezdés 
módosítása.  
 
A (2) bekezdés a módosított működési és felhalmozási hiány összegét tartalmazza. 
 
A (3) és (4) bekezdés a módosított hiány finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazza. 
 
Az előirányzat-változások érintették a költségvetési bevételek jogcímenkénti, címen-
kénti részletezését, a költségvetési kiadások intézményenkénti, előirányzat csoporton-
kénti részletezését, a tartalékok összegét, az önállóan működő és gazdálkodó költségve-
tési szervek részére folyósítandó költségvetési támogatást, a beruházások, felújítások 
összegét.  
Emiatt az (5)-(8) bekezdésben a 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. mellékletek is módosultak.  
 

3. § 
 

Megváltoztak az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költ-
ségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai, az új intézmény belépése miatt az 
önkormányzat létszámkerete, illetve az általános indokolásban leírtak miatt változott az 
önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege, valamint 
a bevételek és kiadások összevont mérlege.  
A változások átvezetésre kerültek a (10) – (13) bekezdésben meghatározott 3/a., 4/a., 
4/b., 10., 11., 12. mellékleteken. 
 

4. § 
 
A Képviselő-testület a 84/KH/2011. (IV.21.) határozatában 3.150 E Ft előirányzatot 
hagyott jóvá az Egyházak részére felhalmozási célokra. A (14) bekezdés az előirányzat 
felosztására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést. 
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5. § 
 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 

6. § 
 

A jogszabályok által is szabályozott - a Rendeletben is szereplő - rendelkezéseket he-
lyezi hatályon kívül. 
 
 
 


