
 

8.  NAPIREND            Ügyiratszám: 1/413-1/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. október 6-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:    Döntés a polgármesteri keret összegéről 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
   dr. Németh Mária Anita jegyző 
    
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
    
Meghívott:    
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2017. február 17-i nyilvános ülésén alkotta meg a Tapolca város 
2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.) Az Ör. 7. melléklet 
Céltartalék, polgármesteri keret jogcímen 5.000 e Ft-ot irányozott elő polgármesteri 
keretként. A költségvetés legutóbbi módosításakor látható volt, hogy a polgármesteri 
keretből a korábbi éveknél jóval nagyobb mértékben igényeltek és kaptak civil 
szervezetek támogatást.  
 
A közművelődési pályázatok elbírálásakor a Humán Bizottság ülésén felvetődött, 
hogy kevés a támogatásra előirányzott összeg. Az előterjesztés mellékletét képező 
táblázatból is látható, hogy idén polgármesteri keretből több olyan program, 
rendezvény kapott támogatást, mely a közművelődési pályázatok körébe „nem fért 
bele.” Váratlan kiadásként jelentkezett például az Állatmenhely nagyobb összegű 
támogatása, vagy éppen a Batsányi tagintézmény tornatermének festésével járó 
költség. 
 
Az előterjesztéshez mellékelt táblázat alapján megállapítható, hogy jelenleg még 
nagyjából 402.968,- Ft összeg áll rendelkezésre a polgármesteri keretben év végéig. 
Az előző évek tapasztalatai alapján azonban ez az összeg nem elegendő a második 
félév várható támogatási igényeire, hiszen például a karácsonyt megelőző 
időszakban jellemzően mindig megszaporodnak a támogatási kérelmek. 
 
Szükségesnek tartom fent leírtak alapján, hogy a polgármesteri keretbe 
csoportosítsunk át forrást. 
 
 
 



 

Idén a dologi kiadások között 4.000.000,- Ft összeget terveztünk be a 2015. július 1. és 
2016. december 31-e között született gyermekek bárányhimlő elleni védőoltásának 
megvételéhez. A gyermeklétszámot tekintve a 2017. június 16-i nyilvános ülésen 
arról döntöttünk, hogy erre a célra 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig kötünk 
szerződést a GlaxoSmithKline Kft-vel. A döntést megelőző igényfelmérés alapján 
ugyanis a 3.000.000,- Ft elegendő lesz az oltóanyag megvételéhez. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a dologi kiadások jogcímen 
betervezett, de fel nem használt 1.000.000,- Ft-ot a polgármesteri keretbe 
átcsoportosítsuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését 
meghozni szíveskedjék. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3. 1. 
mellékletének Dologi kiadások jogcímen található 
összegből 1 000 e Ft-ot átcsoportosít a 7. melléklet 
Céltartalék, polgármesteri keret javára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

Tapolca, 2017. szeptember 28. 
 
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


