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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását a 
költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő 
megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) –(5) bekezdései tartalmazzák az 
előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre 
tekintettel készítettük el és terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2014. IV. negyedévi 
költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2014. I-III. 
negyed évi költségvetési rendelet-módosítását követően 2014. december 31-ig ismertté vált, és 
teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2014. évi költségvetésére. 

A 2014. évi I.-III. negyed évi rendeletmódosítás óta összesen 78.380 EFt előirányzat 
módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben. Az előirányzat módosításból -5 162 EFt nettó 
módosítást az intézményeinknél indokolt végrehajtani, míg 83.542 EFt nettó előirányzat 
módosítására az Önkormányzat vonatkozásában van szükség.  

A 2014. év végi módosított előirányzat már tartalmazza azokat a jogszabályokban 
bekövetkezett változások hatását, amelyek a költségvetési számvitelben alkalmazni kell (tárgyévi 
végleges követelések és tárgyévi végleges kötelezettségek). 
 
Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása: 
 

1. az Önkormányzat intézményi működési bevételeiből a I.1. pont alatt felsorolt feladatokra 
194.329 EFt,  

2. közhatalmi bevételeiből előirányzat módosítás 99 957 EFt az I.2. pont szerint, 
3. az állami támogatások fedezetével előirányzat módosítás a I. 3. pont alatt felsorolt 

gazdasági események miatt -73.237 EFt,  
4. működési célú átvett pénzeszközök bevételéből az I. 4. pont alatti feladatokra -216.593 

EFt,  
5. felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás a I. 5. pont alatti feladatok 

miatt -114.098 EFt, 
6. felhalmozási és tőkejellegű bevételekből az I. 6. szerint 4.155 EFt, 
7.  külső finanszírozási bevételek miatt I. 8. szerint 35.831 EFt. 
8. A végrehajtott intézményi előirányzat-zárolás (Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság, 

Kulturális Központ) okozta előirányzat-csökkenések, valamint az önkormányzati és állami 
támogatásokból előirányzatok átadása miatt 2014. IV. negyedévben az intézményi 
költségvetésekben nettó 153.198 EFt összegű előirányzat zárolás vált szükségessé (I.9.), 
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amelyek összességében az önkormányzat bevételi előirányzatait növelték, az 
intézményekét csökkentették. 

9. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást a I. 10. pont (+/- 157 820 
EFt) szerint javasoljuk elfogadni. 

 
Az 1-9. pontokban felsorolt összesen 83.542 EFt összegű bevételi előirányzat növekedés 

kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban I./A . pont 
tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyező 83.542 EFt 
összegben. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-6. pontok alatt 
mutatjuk be. 

Az elfogadásra javasolt IV. negyedévi előirányzat módosítás, módosított előirányzatként 
szerepel majd a Békés város 2015. évi zárszámadását bemutató előterjesztésben és annak 
mellékleteiben. 

 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell: a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt 
hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi 
következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály 
megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a 
tisztelt Képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
− társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 2013. IV. negyedévi költségvetési rendelet 

módosításának tervezete tartalmazza a 2013. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-
módosítását követően 2013. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események 
hatását az önkormányzat 2013. évi költségvetésére. 

− környezeti, egészségi következménye: nincsen, 
− adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,  
− a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: 

törvényben előírt kötelezettség teljesítése a rendelet megalkotása, elmaradása esetén 
törvényességi felügyeleti intézkedés várható, 

− a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály indokolása is. 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 
 

Békés, 2015. február 13. 

Izsó Gábor 
polgármester 

         Jogi ellenjegyző 
 
 
    Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (… …) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR ŐL  
szóló 3/2014.(II.17.) rendeletének módosításról 

(TERVEZET) 

 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1 § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„1.§ (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
a) intézményi működési bevétel 59 829 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás 32 496 000 Ft, 
c) működési célú átvett pénzeszköz 351 537 000 Ft, 
d) pénzmaradvány igénybevétele 61.527 000 Ft. 

 
 (2)  A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet felhalmozási célú bevételeit 472 000 Ft-ban állapítja meg 
 
 
 (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
a) személyi juttatások 247 445 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60 494 000 Ft, 
c) dologi kiadások 186 774 000 Ft, 
d) egyéb működési célú kiadások         3 674 000 Ft 
e) engedélyezett létszámkerete 90 fő. 

 
(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 7 474  000 Ft-ban 
állapítja meg.” 

 
2.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv 
működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 
a) működési bevételek 103 643 000 Ft, 
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b) irányító szervtől kapott támogatás 81 632 000 Ft. 
c) működési célú átvett pénzeszköz       14 681 000 Ft 
d) pénzmaradvány igénybevétele         34 236 000 Ft 

 
 

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv 
működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
a) személyi juttatások 68 614 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 770 000 Ft, 
c) dologi kiadások 141 655 000 Ft, 
d) engedélyezett létszámkerete 34 fő. 

 
(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv 

felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 7 153 000 Ft-ban állapítja meg.” 
 

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv 
működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 
a) intézményi működési bevételek 4 794 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás 28 942 000 Ft. 
c) működési célú átvett pénzeszköz           1 683 000 Ft 
d) pénzmaradvány igénybevétele             889 000 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv 

működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 
  

a) személyi juttatások 13 332 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 421 000 Ft, 
c) dologi kiadások 12 835 000 Ft, 
d) engedélyezett létszámkerete 9 fő. 

 
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv 

felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 6 720 000 Ft-ban állapítja meg.” 
 

4.§ A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. §  (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv 
működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 
a) intézményi működési bevételek 1 798 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás      30 426 000 Ft. 
c) működési célú átvett pénzeszköz         19 528 000 Ft 
d) pénzmaradvány igénybevétele           4 085 000 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv 

működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 
   

a) személyi juttatások 29 592 000 Ft, 
b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 329 000 Ft, 
c) dologi kiadások 18 796 000 Ft, 
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d) engedélyezett létszámkerete 11 fő.”  
 
 

 (3) A Képviselő-testület a Békés városi Püski Sándor könyvtár költségvetési szerv 
felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 120 000 Ft-ban állapítja meg. 

 
5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési 
bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: 

  
a) intézményi működési bevételek 163 282 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás 117 655 000 Ft, 
c) pénzmaradvány igénybevétele 
d) működési célú átvett pénzeszköz 

         2 471 000 Ft 
           216 000 Ft 

 
 

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési 
kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 

  
a) személyi juttatások 89 153 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 417 000 Ft, 
c) dologi kiadások 163 945 000 Ft, 
d) egyéb működési célú kiadások               1 802 000 Ft 
e) engedélyezett létszámkerete 62 fő. 

 
 (3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 

(beruházások, felújítások) 4 554 000 Ft-ban állapítja meg, egyéb felhalmozási 
kiadásait 1 753 000 Ft összegben, hagyja jóvá.” 

 
6. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési 
bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 a) intézményi működési bevételek 88 915 000 Ft, 
 b) közhatalmi bevételek               33 000 Ft 
 c) irányító szervtől kapott támogatás 558 482 000 Ft. 
 d) pénzmaradvány igénybevétele 51 737 000 Ft. 
 e) működési célú átvett pénzeszköz           9 409 000 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési 

kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

a) személyi juttatások 201 622 000 Ft, 
 b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 659 000 Ft, 
c) dologi kiadások 152 909 000 Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatása  292 008 000 Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások 
f) engedélyezett létszámkerete 

            756 000 Ft 
                     64 fő 

 
  (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási 

kiadásait (beruházások, felújítások) 8 622 000 Ft-ban állapítja meg.” 
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7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
   
 
  „7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési 

bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg 
 

a) intézményi működési bevételek 504 681 000 Ft, 
b) közhatalmi bevételek 611 957 000 Ft, 
c) államtól kapott támogatás  1 340 844 000 Ft, 

d) működési célú átvett pénzeszközök        578 295 000 Ft 
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 
f) Pénzmaradvány igénybevétele betétek megszüntetése miatti 

g) Áht-on beüli megelőlegezések bevételei 

43 534 000 Ft 
475 008 000 Ft 
35 831 000 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási 

célú bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg 
 

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 814 594 000 Ft, 
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 65 687 000 Ft, 
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra  652 410 000 Ft. 
d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás 
e) likviditási célú hitelek felvétele 

         9 586 000 Ft, 
       77 266 000 Ft 

 
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési 

kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

a) személyi juttatások 465354 000 Ft, 
 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 054 000 Ft, 
c) dologi kiadások 1 258 883 000 Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatása  32 292 000 Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások 763 421 000 Ft, 
f) működési célú tartalékok 107 762 000 Ft. 

 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási 

kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

a) beruházások, felújítások 1 050 137 000 Ft 
b) egyéb felhalmozási célú kiadások 196 324 000 Ft, 
c) fejlesztési célú tartalékok       334 452 000 Ft. 
d) hiteltörlesztés        82 381 000 Ft 

 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett 

létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

a) Mt. és a Kjt. alapján foglalkoztatott munkavállalók 6 fő, 
b) közfoglalkoztatottak   302 fő.”  

 
8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  „8. §  A Képviselő-testület Békés város 2014. évi működési költségvetését az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 
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   a) működési bevételek: 
 

aa) intézményi működési bevételek 926 942 000 Ft, 
ab) közhatalmi bevételek 611 990 000 Ft, 
ac) kapott támogatás 1 340 844 000 Ft, 
ad) működési célú átvett pénzeszközök 
                                                                                                      
 

975 349 000 Ft, 
 

 
  b) működési kiadások: 
 

ba) személyi juttatások 1 115 112 000 Ft, 
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 232 144 000 Ft, 
bc) dologi kiadások 1 935 797 000 Ft, 
bd) ellátottak pénzbeli juttatása  324 300 000 Ft, 
be) egyéb működési célú kiadások 769 653 000 Ft, 
bf) működési célú tartalékok 107 762 000 Ft, 

 
  c)  a működési költségvetés hiánya 629 643 000 Ft, 
 

  d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására  
   629 643 000 Ft. 

 
9. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  „9. §  A Képviselő-testület Békés város 2014. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 
   
   a) felhalmozási bevételek: 
 

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 814 594 000 Ft, 
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 66 159 000 Ft, 
ac) felhalmozási célú önkormányzati támogatás 
ad) likviditási célú hitelek felvétele 

         9 586 000 Ft, 
       77 266 000 Ft. 

 
 b) felhalmozási kiadások 
 

ba) beruházások, felújítások 1 084 780 000 Ft, 
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 198 077 000 Ft, 
bc) felhalmozási célú tartalékok 334 452000 Ft, 
bd) hiteltörlesztés         82 381 000 Ft 

 
 c) a felhalmozási költségvetés hiánya 732 085 000 Ft, 
 

d) a felhalmozásai célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés 
hiányának belső finanszírozására 652 410 000 Ft. 

 
e) a működési  célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási  költségvetés 

hiányának belső finanszírozására 43 844 000 Ft.” 
f) megelőlegezések bevételi a felhalmozási  költségvetés külső finanszírozására 

35 831 000 Ft. 
 

10. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



 6

 
  „10.§ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási 

előirányzatainak főösszegét 6 181 458 000 Ft-ban állapítja meg.” 
   

11.§ A 2014. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban 
e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 
 
 
B é k é s, 2015. február …. 
 
 
 Izsó Gábor Tárnok Lászlóné 
 polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2015. február ….. 
 
 Tárnok Lászlóné 
 jegyző 



A B C D E F

1. ezer Ft-ban

2. 6 106 078

3.

4. 194 329

5. - -4 273

6. - 198 602

7. 99 957

8. - 99 957

9. -73 237

10. - 8 024

11. - 3 617

12. - -12 334

13. - 13 088

14. - 1 075

15. - 16 251

16. - 3 645

17. - -8

18. - -106 595

19. -216 593

20. - 14 514  

21. - 4 157

22. - 9 785

23. - 3 322

24. - -248 371

25. -114 098

26. - -128 071

27. - 13 973

28. 4 155

29. - 4 155

30.

31. - 475 008

32. - -475 008

33. 35 831

34. - 35 831

35. 153 198

36. 154 820
37. -154 820

38. - személyi juttatásokból -59 955

39. - munkaadót terhelő járulékból -8 183

40. - dologi kiadásokra 132 430

41. - beruházás, felújításokra 20 487

42. - működési célú kölcsönökre 50

43. - felhalmozási célú kölcsönökre 750

44. - egyéb működési célú kiadásokra 1 103

45. - ellátottak juttatásaiból -11 186

46. - működési célú tartalékokból -11 709

47. - fejlesztési tartalékokból -63 787

48. 83 542

49.

50. - -59 277

51. - -8 328

52. - 133 160

53. - -16 126

54. - 16 048

55. - 57 318

56. - 20 147

57. - 5 742

58. - -65 142

59.

60.

61. - 47 672

62. - személyi juttatásokra 13 133

63. - munkaadót terhelő járulékokra 9 138

64. - dologi és egyéb folyó kiadásokra 22 261

65. - felhalmozási kiadásokra 3 140

működési célú tartalékokra

személyi juttatásokból

munkaadót terhelő járulékokból

7.) Belső finanszírozás elszámolása miatti forrácsere:

Betétek megszűntetése (37/2014(XII.10) NGM. rendelet szerint)

2015. évi megelőlegezett állami támogatás végleges követelése miatt

10.) Kiemelt kiadási el őirányzatokon közötti nettó átcsoportosítás (véglege s kötelezettségvállalások miatt) összesen:

8.) Küls ő finanszírozási bevételek összesen:

I. Az önkormányzat bevételi el őirányzatának módosítása összesen:

ellátottak juttatásaiból

egyéb működési célú kiadásokra

Tárgyévi végleges követelések miatt

dologi kiadásokra

Pénzmaradvány igénybevétele

Átvett pénzeszközök tárgyévi alulteljesítése miatti csökkentés

Felhalmozási célú kölcsönök ,megtérülésének tárgyévi végleges követelése miatt

9.) Önkormányzati és állami támogatásból el őirányzat módósítás intézményeknek összesen:

 I/A. Bevételi el őirányzatok fedezetével  módosított kiemelt kiadási előrányaztok módosítása

Rendkívüli önkormányzati kiegészítő támogatás

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása

Lakossági közműfejlesztés támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének felhasználása miatt

Működési célú kölcsönök megtérülésének tárgyévi végleges követelése miatt

működési célú átvett pénzeszközökből és intézm. működési bevételekből:

beruházások, felújításokra

egyéb felhalmozási célú kiadásokra

fejlesztési célú tartalékokból

II. INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZATINAK MÓDOSÍTÁSA

1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendel őintézet

Békési Intézményfenntartó Társulás október havi lemondása az állami támogatásokról

6.) Felhalmozási és t őkejelleg ű bevételekb ől előirányzat módosítás összesen:

4.) Működési célú átvett pénzeszközökb ől előirányzat módosítás összesen:

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázatának támogatására

"Remény-híd" Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása pályázat támogatására

Gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatására (utalványok)

5.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökb ől előirányzat módosítás összesen:

Békési Intézményfenntartó Társulás október havi pótigénylése

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény támogatása

Működési célú átvett pénzeszközök tárgyévi alul teljesétése miatti csökkentés

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 

Közétkeztetéshez kapcsolódó feladat átadás miatt zárolás a 365/2014.(XI.10.) hat. alapján

Tárgyévi végleges követelések miatt

Tárgyévi végleges követelések miatt

2.) Közhatalmi bevételekb ől előirányzat módosítás összesen:

szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása

1. sz. melléklet a ……./…..(……..) önkormányzati rendelethez

A 2014. IV. negyedévi el őirányzat módosítása
feladatonkénti bontásban

2014. I.-III. negyedévi módosított el őirányzat összesen:

1.) Intézményi m űködési bevéltelekb ől előirányzat módosítás összesen:

3.) Állami támogatás fedezetével el őirányzat módosítás összesen:

.I ÖNKRMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA



A B C D E F

66.

67. ezer Ft-ban

68. 2.) Békési Városgondnokság

69. - 41 749

70. - dologi és egyéb folyó kiadásokra 41 633

71. - egyéb működési célú kidásokra 116

72.

73. - 42 399

74. - személyi juttatásokra 8 698

75. - munkaadót terhelő járulékokra 3 535

76. - dologi és egyéb folyó kiadásokra 25 065

77. - felhalmozási kiadásokra 5 101

78.

79. - 1 721

80. - dologi és egyéb folyó kiadásokra 1 721

81.

82. - 8 472

83. - személyi juttatásokra 2212

84. - munkaadót terhelő járulékokra 612

85. - dologi és egyéb folyó kiadásokra 5 648

86.

87. - 1 750

88. - személyi juttatásokra 2 156

89. - munkaadót terhelő járulékokra 628

90. - dolgoi kiadásokból -1 034

91.

92.

93. - beruházásokra 693

94. - dologi kiadásokból -693

95.

96. - személyi juttatásokból -2 120

97. - munkaadót terhelő járulékokból -400

98. - dologi kiadásokra 1 800

99. - felhalmozási kiadásokra 720

100.

101. - dologi kiadásokból -120

102. - felhalmozási kiadásokra 120

103.

104. - dologi kiadásokból -3 582

105. - egyéb működési célú kiadásokra 174

106. - felhalmozási kiadásokra 3 408

107.

108. - személyi juttatásokra 239

109. - járulékokból -2 500

110. - dologi kiadásokból -1 451

111. - egyéb működési kiadásokra 756

112. - beruházuás, felújításokra 2 956

113. 9 066
114. -9 066

115. ebből:

116. - személyi juttatásokból -2 120

117. - munkaadót terhelő járulékokból -2 900

118. - dologi és egyéb folyó kiadásokból -4 046

119. - beruházás, felújításokra 8 136

120. - egyéb működési célú kiadásokra 930

121. 143 763

122. -153 198

123. 4 273

124. -5 162

125. 78 380

126. 6 184 4582014. évi módosított el őirányzat mindösszesen:

Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevéte li előirányzat módosításai összesen:

Állami és önkormányzati támogatásból biztosított fe ladatokra el őirányzat módosítás összesen:

II. Intézmények összesen:

Mindösszesen: I. +II.

a.) Kulturális Központ

Intézmények kiemelt kiadási el őirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:

5.) Könyvtár

működési célú átvett pénzeszközökből int. működési bevételekből:

6.) Polgármesteri Hivatal

Intézmények kiemelt kiadási el őirányzatok közötti átcsoportosítása

működési célú átvett pénzeszközökből közhatalmi és intézményi működési bevételekből összesen:

1. sz. melléklet a ……./…..(……..) önkormányzati rendelethez

működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen:

e.) Polgármesteri Hivatal

Városgondnokság intézményi m űködési bevételekb ől (365/2014.(XI.10.) határozat)

b.) Jantyik Mátyás Múzeum

c.) Püski Sándor Könyvtár

d.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendel őintézet

4.) Jantyik Mátyás Múzeum

működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen:

3.) Kulturális Központ

működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen:


