
 
Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításai 
az alábbiak miatt váltak szükségessé: 

 
1., Körzeti megbízotti iroda elhelyezése 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2015. (VI.3.) öh. sz. számú 
határozatában döntött a Biatorbágy, Nagy utca 48. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.  
Az ingatlan vételárának fedezetét a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozta meg: 
Önkormányzat felhalmozások / Nagy u. 48. vételár     33.500 eFt 
Önkormányzat tartalékok/Polgármester Vis maior keret   - 7.336 eFt 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék     -14.919 eFt 
Önkormányzat tartalékok/ Pályázati önerő alap    -11.245 eFt 
 
2., Füzes táncegyüttes támogatása 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2015. (VI.3.) öh. sz. számú 
határozatában 4.000 eFt támogatás nyújtásáról döntött a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar 
és a Füzes Táncegyüttes Duna-menti Svábok Világtalálkozójának részvételéhez. 
A támogatás nyújtása az alábbi módosítások átvezetését teszi szükségessé a költségvetési 
rendeleten: 
Önkormányzat támogatások/ Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar             + 4.000 eFt 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret     - 4.000 eFt 
 
3., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2015. (VI.3.) öh. sz. számú 
határozatában döntést hozott arról, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” b) jelű alcélra. A pályázat benyújtásához 7.500 eFt saját forrást kell biztosítani. A 
forrásból 5.000 eFt rendelkezésre állt a felhalmozási kiadások járdaépítési keretösszegében, 
emellé a Képviselő-testület 2.500 eFt-ot biztosított az általános tartalékkeret terhére. A 
döntés az alábbi rendeletmódosítási kötelezettséget vonja maga után: 
Önkormányzat felhalmozási kiadások/járdaépítési keretösszeg   +2.500 eFt 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék       -2.500 eFt 
 
4., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2015.(VI.3.) Öh. sz. számú 
határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – 
fejlesztés felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” c) jelű alcélra. 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 16.077 eFt-os saját forrást a 2016. 
évi költségvetésének terhére biztosítja. 
Ez a költségvetési rendelet I/19-es, valamint II/15-ös számú mellékletét érinti. 
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5., Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda két csoporttal történő bővítésének közbeszerzési 
eljárás elbírálása 
Biatorbágy Város Képviselő-testület 107/2015. (V.27.) öh. sz. határozatában nyertes 
ajánlattevőt hirdetett a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda két csoporttal történő bővítésének 
közbeszerzési eljárásában. A határozat 4. pontjában a szerződés megkötéséhez szükséges 
25.275 eFt többletforrást az általános tartalékkeret terhére biztosította. 
A döntés értelmében a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket kell végrehajtani: 
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Bajcsy-Zsilinszky u. óvoda csoportbővítés           +25.275 eFt 
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék       -25.275 eFt 
 
6., Elfogadott bizottsági javaslatok 
6.a. 2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek 
elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról 
Az előterjesztés 500 eFt forrásigényt tartalmaz, mely a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottság javaslata alapján az Önkormányzati tartalékok/Ifjúságpolitikai koncepció 
megvalósítása tartalékkeretéből biztosítható. 
Költségvetési rendeleten történő átvezetése az alábbi: 
Önkormányzat tartalékok/Ifjúságpolitika koncepció megvalósítása   - 500 eFt 
Családsegítő Központ dologi kiadások      +500 eFt 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2015. június 18. 
 

Tisztelettel: 
 

                 Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 


