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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

        
„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                       1.130.049 e Ft 

                     (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                                      1.587.492 e Ft 
                     (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású):                             457.443 e Ft 

       (4) A hiány összege az előző évi 457.443 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.” 

  
2.§  Az „R” 5. § -a helyébe a következők lépnek: 

 
  „5.§  Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege:                       1.587.492 e Ft  

Ezen belül: 
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  391.658 e Ft 
c) Közhatalmi bevételek                                                                    468.250 e Ft 
d) Működési bevételek                     105.775 e Ft 
e) Működési célú átvett bevételek                         5.500 e Ft 
f) Felhalmozási bevételek                                                                 158.866 e Ft 
g) Belföldi finanszírozás bevételei                                                       457.443 e Ft” 

 
 3. § Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:  

  „7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege:                1.587.492 e Ft     
         Ezen belül:  
         a) A működési kiadások előirányzat összege                            1.085.212 e Ft 
                Ebből:  
                1. személyi jellegű kiadások                                                         375.689 e Ft 
                2. munkaadót terhelő járulékok                                                101.737 e Ft 
                3. dologi kiadások                                                      455.348 e Ft 
     4. működési célú pénzeszköz átadás                                                  54.813 e Ft 
                5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           53.104 e Ft 
                6. tartalék                                               44.521 e Ft 
 
         b) A felhalmozási kiadások előirányzat összege                                     502.280 e Ft 
                Ebből:  
                1.beruházások                                             294.013 e Ft 
                2. felújítások                     156.199 e Ft   
                3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás                      9.148 e Ft 
          4. részesedés vásárlása                                                                   4.700 e Ft 
     5. felhalmozási céltartalék                     38.220 e Ft” 
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4.§ Az „R” 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
        

    „(2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 
   

a) Ercsi Város Önkormányzat                      11 fő  teljes munkaidős munkavállaló               
60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott  

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal             21 fő teljes munkaidős köztisztviselő    
       2 fő teljes munkaidős munkavállaló 
c) Ercsi Napfény Óvoda             27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda             22 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

            f) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és  
    Könyvtár         6 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

         1 fő részmunkaidős közalkalmazott  
    (4 órás)  

            g) Ercsi Egészségügyi Központ  12 fő teljes munkaidős közalkalmazott   

             h) Ercsi Szociális Szolgálat   27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

         1 fő részmunkaidős közalkalmazott  
    (4 órás)   

       
               Összesen:             190 fő” 

 
5. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„(1) A 23. mellékletben szereplő – a Képviselő-testület által támogatási igény alapján 
meghatározott – támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet 
sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a 
rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó 
ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem a 
meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.” 
 
6. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási jogát 
nem ruházza át.” 
 

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
       (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
       (3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
      (4) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
      (5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
      (6) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
      (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
      (8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
      (9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
     (10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
     (11) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
     (12) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 



3 

 

     (13) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
     (14) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
 
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  
      (2) A rendelet 4.§-a 2015. augusztus 1-én lép hatályba és 2015. augusztus 2-án hatályát 

veszti. 
 
9.§ Hatályát veszti: 
 
a) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Eötvös József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásért 
fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 14/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelete;   
b) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete. 
 

 

           Győri Máté      dr. Feik Csaba 
                           polgármester                    jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2015. július 3. napján kihirdetésre került. 
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