
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények 2014. évi bérmegtakarításának 

felhasználásáról szóló tájékoztatóról 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

az intézmények 2014. évi bérmegtakarításának felhasználásáról szóló tájékoztatóról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármesternek az 

önkormányzati intézmények 2014. évi költségvetésébe betervezett személyi juttatási 

előirányzatoknak – a betervezetthez képest – fel nem használt összege kifizetésére vonatkozó 

intézkedéséről szóló mellékelt tájékoztatóját elfogadja, a megtett intézkedéssel egyetért és azt 

visszamenőleg jóváhagyja. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 27/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési rendelet módosításának elfogadása kapcsán tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet arról, hogy a költségvetési intézményeink számára decemberben a 

betervezett személyi juttatások előirányzatának a betervezetthez képest el nem költött összege 

terhére az intézményvezetők, illetve önkormányzati intézmények számára jelképes jutalom 

kifizetését tettem lehetővé. 

Ennek oka, hogy a végzett munkát elismerjük ugyan, azonban a bevételeink nem teljesültek 

2014-ben úgy, ahogy azt beterveztük a költségvetésbe. 

A pénzügyi irodavezető tájékoztatása alapján a jutalomra ennél több szabad fedezet nem állt 

rendelkezésre, hiába nem költöttünk annyit, amennyit beterveztünk. Az Áht. 37.§ (1) 

bekezdése értelmében a pénzügyi ellenjegyzőnek – aki a pénzügyi irodavezető – meg kell 

győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési 

időpontban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 

gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Így nagyobb összegű jutalom kifizetésére – már az 

ellenjegyzés emiatt várható kötelező megtagadása miatt sem - nem lett volna lehetőség, s 

kötelezettséget vállalni a törvény szerint csak pénzügyi ellenjegyzés után lehetséges. 

Kötelezettséget pedig sem én, sem az intézményvezetők nem vállalhatnak úgy, hogy annak 

pénzügyi fedezete ne legyen meg. Ez egyrészt jogsértő lenne, másrészt adósságba sodorhatná 

önkormányzatunkat. 

Nem véletlen, hogy az Mötv. 120.§ (1) bekezdés c) pontja a pénzügyi bizottság 

kötelezettségévé teszi, hogy „a helyi önkormányzatnál és intézményeinél vizsgálja az 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát” és 

vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli.  

Emellett a döntésemet indokolta az Mötv. 115.§ (1) bekezdése is, amely a gazdálkodás 

területén igen szigorú követelményt támaszt számunkra: „A gazdálkodás biztonságáért a 

képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős”. 

Ami nem véletlenül került így rögzítésre a törvényben, hiszen az Mötv. 111.§ (3) bekezdése 

szerint a helyi önkormányzat költségvetése egységes. 

 

 

Ercsi, 2015. január 20. 

 

Tisztelettel: 

           Győri Máté 

                                             polgármester 

 


