Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, valamint a központi
támogatások elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásáról rendelkező
368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján elkészítettük Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelettervezetét.
A Rendelettervezet tartalmazza:
 a rendelettervezet szövegét,
 a rendelettervezet mellékleteit,
 a 2019. évi gazdasági folyamatok szöveges indokolását,
 az elemzéshez szükséges kimutatásokat, ábrákat.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát elvégeztük, melyet külön mellékletben
csatolunk (1. melléklet)
Az előterjesztéshez mellékeljük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján elkészített intézményvezetői
nyilatkozatoka, melyek az anyag részét kell, hogy képezzék.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2019. évi a zárszámadási rendelettervezetet szíveskedjen
megvitatni és elfogadni.

Eger, 2020. június 15.

Mirkóczki Ádám sk.
Polgármester

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának
jóváhagyásáról
Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.
§ (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv maradványát az irányító szerv a
zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.
A kincstári költségvetési beszámoló része a maradvány levezetése, melynek részleteit a 2019.
évi beszámoló 18. melléklete szemlélteti. A beszámolót és a maradványelszámolást forintban
kell elkészíteni.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összesített maradványa a befizetési
kötelezettségeket is figyelembe véve 23.804.633.598 Ft, melyből 21.826.386.029 Ft a 2020. évi
költségvetésben már tervezett összeg.
A maradvány kötelezettséggel terhelt összege 672.660.505 Ft, melyből 471.396.818 Ft a 2020.
évi költségvetésben már tervezésre került.
A feladatra előirányzott összegek tartalmaznak a 2019. évi kincstári költségvetési beszámoló
szerint költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásokat, a közgyűlési
döntésekkel összefüggő kiadások előirányzatait valamint a 2020. évi költségvetésben már
tervezett maradvány igénybevételt is.
A 2019. évi maradvány kötelezettséggel terhelt és feladatokra előirányzott összegeit az 1.
melléklet foglalja össze. Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a 2. és 2/a.
mellékletek mutatják be. Az önkormányzatnál kezelt feladatok maradványát a 3-9. mellékletek
részletezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat és a csatolt mellékletek szerint fogadja
el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványát.
Eger, 2020. június 5.
Mirkóczki Ádám
Polgármester

. Napirend
Előterjesztés
az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzati intézmények 2020. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak
miatt:
1. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

hatósági ellenőrzést végzett a Harlekin Bábszínházban. A ellenőrzés többek között
megállapította, hogy a színházban a díszletek és a kellékek tárolása nem minden
esetben felel meg a hatályos előírásoknak. Ezért az ellenőrzésről készült határozatban
felszólította az intézményt a szabálytalanság megszüntetésére. Mivel az intézmény
épületében nincs lehetőség az összes díszlet és kellékek szabályszerű elhelyezésére,
ezért raktár építésével szeretnék megoldani a tárolást. A 2019. decemberi közgyűlésen
engedélyezettek szerint az intézmény értékesítette 3.000.000 Ft-ért Mercedes típusú
gépkocsiját, melynek összege 2020-ban érkezett meg a színház számlájára. Ezt az
összeget a Bábszínház szeretné a raktár építésére felhasználni. Kérte a felhalmozási
bevételek előirányzatának emelését 3.000.000 Ft értékben a beruházási kiadások
egyidejű emelésével.
2. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél szükséges a bevételek pontosítása. Emiatt a

működési célú átvett pénzeszköz előirányzata csökken 7.751.722 Ft-tal, a működési célú
támogatás államháztartáson belülről előirányzatának egyidejű emelésével.
3. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél a kiadások pontosítása szükséges:

-

-

a személyi juttatások/kötelező feladat előirányzata csökken 20.843.392 Ft-tal a
személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának egyidejű emelésével,
továbbá
a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzata csökken 386.931.062 Ft-tal
a személyi juttatások/kötelező feladat előirányzata egyidejű emelésével.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.
Eger, 2020. június 10.

Mirkóczki Ádám
Polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a 2020. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § rendelkezései értelmében
elkészítettük az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban és a 14. §-ban
biztosított előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézményvezetői és polgármesteri
döntésekről szóló tájékoztatót. A csatolt mellékletek a 2020. I-III. havi döntéseket mutatják be
az alábbiak szerint:

 Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások
fejezetek között
(1. melléklet)
 Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások
II. fejezeten belül
(2. melléklet)
 Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások
(3. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.
Eger, 2020. június 10.

Mirkóczki Ádám
Polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a 2020. IV. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról
Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § rendelkezései értelmében
elkészítettük az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban és a 14. §-ban
biztosított előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézményvezetői és polgármesteri
döntésekről szóló tájékoztatót. A csatolt mellékletek a 2020. IV. havi döntéseket mutatják be
az alábbiak szerint:
 Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások
fejezetek között
(1. melléklet)
 Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások
II. fejezeten belül
(2. melléklet)
 Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások
(3. melléklet)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 362/2019. (IX.26.) számú közgyűlési
határozatában előírtaknak eleget téve az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. A
GF/SZKF/1025/6/2017. iktatószámon létrejött és a GF/JSZF/1/7/2019 iktatószám alatt
módosított támogatói okiratban, Modern Városok Program keretében a Déli iparterület
infrastrukturális fejlesztése céljából megítélt 350.000.000 Ft támogatás elszámolása, a pályázat
lezárása megtörtént, a záró szakmai és pénzügyi beszámoló az Innovációs és Technológiai
Minisztérium részére határidőben, 2020. március 30-án benyújtásra került. A záró beszámoló
szerint fel nem használt 129.608.215 Ft támogatási előleg visszafizetését és a szükséges
előirányzat módosításokat elrendeltem, mely alapján a fel nem használt támogatási előleg a
Miniszterelnökég részére 2020. május 7-én visszafizetésre került.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.
Eger, 2020. június 10.

Mirkóczki Ádám
Polgármester

