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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) rendelete 5. melléklete tartalmazza a költségvetési évben 

várhatóan felmerülő, de pontosan nem tervezhető, a váratlan kiadásokra és a bevételkiesésekre 

tervezett tartalék előirányzatokat. A tartalék előirányzatok felhasználásával, átcsoportosításával 

kapcsolatos hatásköröket végleges kiadási előirányzatokra vonatkozóan Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 

04.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 3. pontja tartalmazza.  

A 2015. évi költségvetés tartalékok elnevezésű 5. mellékletének I. 5. sorában 20 millió forint 

előirányzatot terveztünk a 2013. évi várható állami normatíva visszafizetési kötelezettség miatt. A 

2015. évi költségvetés tervezésekor kaptuk meg a Kincstár levelét, melyben arról tájékoztatta 

Önkormányzatunkat, hogy a leadott 2013. évi beszámoló ellenőrzése során, az abban lévő teljesítési 

adatok alapján azt vélelmezte, hogy 19.706 EFt normatíva nem került felhasználásra. 

A szoros felhasználási kötöttség miatt a 2013. évi állami támogatás 100 %-os elszámolásának 

tényét és szabályszerűségét hosszas bizonyítás, csatolt kimutatások és számlamásolatok megküldése 

után a Kincstár elfogadta. Az erről szóló határozatát 2015. április 7-én kelt levelében közölte az 

Önkormányzattal. 

A fentiek miatt a 2013. évi normatíva visszafizetésre tervezett 20 millió Ft tartalékkeretre nincs 

szükség, így a tartalékkeret 2015. évi végleges felhasználására teszünk javaslatot az alábbiak szerint 

Képviselő-testületnek. 

 

I. Egyszeri bérkiegészítés finanszírozása 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a nem pedagógus alkalmazottainak a 2008. óta 

elmaradt béremelés szerény kompenzációjaként egyszeri nettó 50.000 Ft bérkiegészítés kifizetést 

irányzott elő. Ebben részesülnek a pedagógiai munkát közvetlenül segítők és az általuk működtetett 

intézményekben (pl. a 3000 fő alatti településeken, illetve az állami tulajdonú ingatlanokban 

működő intézmények) a technikai dolgozók. 

Az állami intézkedés hatására a Pedagógusok Szakszervezete Országos Központja valamennyi 

települést megkereste az óvodai dolgozók bérkiegészítése ügyében, s a városi pedagógus 

szakszervezet is ezzel a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz. 

Az óvoda-vezetés azzal is indokolta a kérelmet, hogy intézményen belül komoly feszültséget okoz, 

hogy a szociális ágazathoz tartozó bölcsődékben valamennyi dolgozó kapott kisebb-nagyobb 

bérkiegészítést, így intézményen belül az egyik takarító kapott, a másik pedig nem kapott 

bérkiegészítést a jogszabályi rendelkezés alapján. 
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További problémákat vet fel városi szinten, ha csak az óvodai dolgozók számára adnánk meg a 

bérkiegészítést. Az iskolában takarítók, vagy az óvodának is főző konyhai dolgozók már nem 

lennének jogosultak, mert ők nem az oktatási intézmény, hanem a Városgondnokság alkalmazottai. 

Továbbá (főleg közművelődésben és egyéb ágazatban dolgozó) közalkalmazottak és a 

köztisztviselők részére is szükséges biztosítani a bérkiegészítést, hiszen 2008. január 1. óta az ő 

illetményalapjuk sem növekedett. Az óvodai, konyhai stb. dolgozók a szakmunkás minimálbérre 

(122.000 Ft) megkapnák a bérkiegészítést, miközben a diplomás minimálbér 2008. óta ugyancsak 

122.000 Ft és az egyéb szorzók sem változtak. Már most is komoly feszültséget okoz, hogy a 

konyhai szakács és mondjuk a diplomás könyvelő bére azonos, vagy, hogy a pályakezdő 

köztisztviselő bére 119.500 Ft, a szakmunkás minimálbér alatti. 

 

Optimális megoldásnak azt tartanánk, ha az egyszeri bruttó 50.000 forint bérkiegészítést mindazok 

megkapnák, akiknek illetményét a közalkalmazotti, köztisztviselői törvény 2008. óta nem rendezte, 

illetve akik az egyéb intézményekben a munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak és az 

ágazati bérkiegészítésből nem részesültek. 

 

Ez a létszám 221 főt érint, az egyszeri bérkiegészítés járulékokkal 13.907 EFt forrást igényel. Az 

alábbi létszámot az augusztusi bérjegyzékekből bekért adatok alapján állítottuk össze, melyben 

benne vannak az önkormányzati fenntartású intézmények és az Intézményfenntartó Társulás 

irányítása alatt működő Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde bérkiegészítésre jogosult 

munkavállalói. 

 

Ténylegesen foglalkoztatott, bérfejlesztésben nem részesültek létszáma az augusztusi 

bérjegyzék alapján 

 

Intézmény 

Augusztus 

havi 

bérjegyzéken 

szereplő 

létszám (fő;  

Közt. Kjt, 

Mt.) 

Szükséges bér 

előirányzat 

Szükséges 

járulék 

előirányzat 

Intézményi 

pótelőirányzat 

igény 

Polgármesteri Hivatal                 57            2 850 000                     769 500              3 619 500     

Önkormányzat                 10               500 000                     135 000                 635 000     

Gyógyászat (csak önkormányzati 

finanszírozású létszám) 
                14               700 000                     189 000                 889 000     

Városgondnokság                 55            2 750 000                     742 500              3 492 500     

Kulturális Központ                 25            1 250 000                     337 500              1 587 500     

Könyvtár                 11               550 000                     148 500                 698 500     

Múzeum (8 órás)                  4               200 000                       54 000                254 000     

Múzeum (4 órás)                  4               100 000                       27 000                127 000     

Múzeum összesen                   8               300 000                       81 000                 381 000     

Költségvetési Iroda                   6               300 000                       81 000                 381 000     

Óvoda ás Bölcsőde                 35            1 750 000                     472 500              2 222 500     

Szociális Szolgáltató Központ                         -       
                            

-       
                        -       

Összesen forrásigény:              221          10 950 000                  2 956 500           13 906 500     
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Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület támogassa 13.907 EFt bérkiegészítés kifizetését és biztosítsa 

annak finanszírozást a 2015. évi működési tartalékok 5. sorában felszabaduló keretből. 

 

II. A vállalkozói alap keretének bővítése 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet (4. melléklet III. Egyéb felhalmozási kiadások 3. sora) 

vállalkozóknak nyújtott kölcsönök jogcímen 5.000 EFt előirányzatot hagyott jóvá. A Képviselő-

testület a 323/2015. (VIII.27.) határozatával hagyta jóvá a vállalkozói alapra kiírt pályázati 

felhívást. A beérkezett pályázatok száma 3 db, az együttesen igényelt összeg 5.700 EFt.  

Javasoljuk a pályázati alap keretének növelését 700 EFt-tal 2015. évi működési tartalékok 5. 

sorában felszabaduló keretből, arra az esetre, ha a Képviselő-testület érdemesnek találja mind a 

három pályázatot arra, hogy az igényelt teljes összeget megkapja. 

 

III. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön keretének emelése 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 8/2015. (II.26.) rendelet (4. melléklet III. Egyéb felhalmozási kiadások 1. sora) Lakosságnak 

nyújtott kamatmentes kölcsönök jogcímen 12.000 EFt előirányzatot hagyott jóvá. Annak érdekében, 

hogy valamennyi várható jogos kamatmentes kölcsön igényt ki tudjunk elégíteni 2015. évben, 

javasoljuk a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök előirányzatát 3.000 EFt-tal növelni a 

2015. évi működési tartalékok 5. sorában felszabaduló keretből. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Békés város 

Önkormányzatánál és az intézményekben ténylegesen foglalkoztatott 221 fő 

munkavállaló számára egyszeri bruttó 50.000 Ft bérkiegészítés kifizetését biztosítja 

2015. november 30-ig, az alábbiak szerinti átcsoportosítás és pótelőirányzatok 

biztosításával: 

 

 

Önkormányzat   10 fő után     635.000 Ft előirányzat átcsoportosítás 

Polgármesteri Hivatal  57 fő után  3.619.500 Ft pótelőirányzat 

Gyógyászat és Gyógyfürdő   14 fő után     889.000 Ft pótelőirányzat 

Városgondnokság   55 fő után  3.492.500 Ft pótelőirányzat 

Kulturális Központ   25 fő után  1.587.500 Ft pótelőirányzat 

Könyvtár    11 fő után     698.500 Ft pótelőirányzat 

Múzeum                  8 fő után     381.000 Ft pótelőirányzat 

Költségvetési Iroda     6 fő után     398.000 Ft pótelőirányzat  

Óvoda és Bölcsőde   35 fő után  2.222.500 Ft pótelőirányzat  

 

2. A bérkiegészítés és járulékaihoz szükséges 13.907 EFt forrást a 2015. évi 

költségvetésről szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet 5. mellékelt működési céltartalékok I.5. 

sorából előirányzat átcsoportosítással biztosítja. 
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozói alap keretét 700 EFt-tal 

megnöveli. A szükséges előirányzatot a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II. 26.) 

rendelet 5. mellékelt működési céltartalékok I. 5. sorából átcsoportosítással biztosítja. 

 

4.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakosságnak nyújtott kamatmentes  

kölcsön keretét 3.000 EFt-tal megnöveli. A szükséges előirányzatot a 2015. évi 

költségvetésről szóló 8/ 2015. (II. 26.) rendelet 5. mellékelt működési céltartalékok I.5. 

sorából átcsoportosítással biztosítja. 

 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2. 

pontban meghatározott előirányzat átcsoportosítás 2015. évi költségvetési rendeleten 

történő átvezetése érdekében, Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet módosítás tervezetét készítse elő és terjessze a Képviselő-

testület elé a Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi 

rendelet módosításakor. 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2015. október 22.  

      

         Izsó Gábor 

               polgármester 

 

 

        

………………………………. 

           Jogi ellenjegyző 

      ………………………………. 

      Pénzügyi ellenjegyző 

 

 


