
 

                                        
                                        
                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                
                                
                                
                                

                       
                                

    Kérelem a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének 
kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására 

 

                                
                                

                       
                                

    Dr. Görög István jegyző  
                                
                                

                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 
Szép Istvánné pénzügyi előadó 

 

                                
                                
                                
                                

                  
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) és (2) bekezdései alapján 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

 

                                
                                

                  
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel 
az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

 

                                
                                
                                

  Gencsapáti, 2016. szeptember 2.                 
                                
                                
                                

    (: Szép Istvánné s.k. :)   (: Dr. Görög István s.k. :)     
     pénzügyi előadó     jegyző      
                                
                                

 
 
 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. február 15-én megtartott testületi 
ülésén fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) 
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), melyben - egyebek mellett - meghatározta a 
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadási előirányzatait. 
 
A Rendelet 11. §-a a költségvetési szervek vezetőinek felelősségével kapcsolatban az alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza:  
 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az 
önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások 
teljesítésére.  

 

(2) Az Önkormányzat által létrehozott intézmények vezetői teljes felelősséggel tartoznak az 
intézmények költségvetési előirányzatainak betartásáért. 

 

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles 
 

 a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben 
foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek 
és feltételeknek megfelelő ellátásáért; 

 

 b) a költségvetési szerv működése során a gazdaságosság, hatékonyság, valamint az 
eredményesség követelményeinek érvényesítésért; 

 

 c) a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjáért; 
 

 d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő 
vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű 
gyakorlásáért. 

 

(4) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési 
kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat, és kifizetéseket is 
ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az 
intézményvezetők beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.  

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester 
számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
 
A Rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosításáról, az előirányzaton belül 
önkormányzati kötelezettségvállalásról a polgármester saját hatáskörben 1.000.000,- Ft erejéig 
dönthet.  
A Képviselő-testület az átcsoportosítás jogát – kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzaton 
belül – a fenti összeghatárig a polgármesterre átruházza. Az értékhatár feletti átcsoportosításról 
kizárólag a Képviselő-testület dönthet. A Polgármester a saját hatáskörében végzett 
átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles 
tájékoztatni. 
 
 



 

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása nem haladja meg a Rendelet 
12. § (2) bekezdésében meghatározott értékhatárt, de a képviselői munka segítése érdekében 
szükségesnek tartottuk a képviselők tájékoztatását és a testületi döntéshozatalt.  
 
 
A Polgármesteri Hivatalnak, az önkormányzat működésének segítésével, valamint a közigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatainak ellátását 2016-os 
költségvetési évben - is - több személyi változás nehezítette. 
A legtapasztaltabb és legnagyobb helyismerettel rendelkező Pintérné Szakács Zita pénzügyi előadó 
2016. április 9. napjával nyugállományba vonult, a feladatát 2016. március 1. napjától Szép 
Istvánné, a korábbi igazgatási előadó látja el. Jelentősen módosult a Kissné Sághi Rita által ellátott 
igazgatási feladatkör, és Kovács Zoltánné igazgatási ügyintézőként folytatja a munkáját a 
Hivatalban.  
 
Nagy Marietta hivatalsegéd 2016. március 31. nappal egyoldalú jognyilatkozattal megszüntette a 
munkaviszonyát a hivatalban. A hivatalsegédi feladatokat 2016. április 1-től Geröly Istvánné látja el. 
 
A Hivatalban 2014. február 3-tól az adóügyi előadói feladatokat ellátó Kiss-Holczmann Ágnes 2016. 
júniusában bejelentette, hogy anyai örömök elé néz, ezért gondoskodnunk kellett a pótlásáról.  
A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján (kozigallas.hu) közzétett pályázati 
felhívásra jelentkezők közül Gerölyné Simon Csillát, a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal 
adóügyi előadóját választottuk ki. Dr. Vaskó János jegyző úrral sikerült megállapodni, ennek 
köszönhetően a felsőfokú végzettséggel, több évtizedes gyakorlattal, közigazgatási szakvizsgával 
rendelkező kolléganő 2016. szeptember 1. napján megkezdhette a munkát a Hivatalban. 
A szülés várható időpontja 2016. november 18, ezért az adóügyi feladatok zavartalan és 
zökkenőmentes ellátása, a helyi sajátosságok megismerése, a folyamatban lévő ügyek átadás-
átvételének időigénye, valamint Kiss-Holczmann Ágnes 23 napos szabadságának kiadása érdekében 
fontos volt, hogy az új kolléganő mielőbb beléphessen, és ne kelljen kivárni az áthelyezéssel 
kapcsolatos két hónapos időtartamot. 
Gerölyné Simon Csilla letette az előírt köztisztviselői esküt, a besorolása megtörtént, a munkaköri 
leírása átadásra került. 
 
A két kolléganő a tervek szerint szeptemberben együtt dolgozik, elvégzi a folyamatban lévő 
adóügyek átadását és átvételét, és a Kiss-Holczmann Ágnes által ellátott egyéb feladatokat, és 
októberben a szabadságát veszi ki.  
 
 
Fenti többletigény a Polgármesteri Hivatal költségvetés személyi juttatások, és a munkaadókat 
terhelő járulékok előirányzatában nem került tervezésre, ezért a hivatali feladatellátás biztosítása, 
és a Polgármesteri Hivatal működőképessége, és a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében 
szükségessé vált a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása, ezért 
 

 
 

hogy a Képviselő-testület engedélyezze a dologi előirányzatok előirányzatából a személyi juttatások 
és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzataiba történő átcsoportosítást.   
 
 
Az előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege nem változik, a 
hivatal az önkormányzati költségvetésből többletforrást nem igényel.  
 



 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a csatolt határozati javaslat 
elfogadására! 

 
 

 

       

 

 
 

 

 
                            
                            

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
engedélyezi a Polgármesteri Hivatal számára a 2016. évi 
költségvetés kiemelt előirányzatok közötti, a dologi kiadások 
előirányzatából a személyi juttatások előirányzatába, 
valamint munkaadókat terhelő járulékok előirányzatába 
történő átcsoportosítását.  

  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az előirányzat-átcsoportosításoknak a 
költségvetésben történő átvezetéséről. 

  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

      Dr. Görög István jegyző   
     Határidő: azonnal   
                             
                             

 


