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Tárgy: Költségvetési előirányzatok átadása a 

Városgondnokság részére   
Sorszám: IV/15. 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági Osztály 

Minősített többség az SZMSZ 18. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján  

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság A tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. június 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Képviselő-testülete 186/2014. (V.29.) határozatával arról döntött, hogy a 

közétkezéssel kapcsolatos feladatokat 2014. július 1. napjával átadja a Városgondnokság részére. Ennek 

érdekében az alapító okiratát a telephelyek vonatkozásában módosította, valamint az intézmény 

létszámkeretét 31 fővel megnövelte. 

 

A gazdasági feladatok ellátása érdekében szükséges a kiadások és a bevételi rovatok teljesítéséhez a 

megfelelő előirányzatok hozzárendelése. Az Önkormányzat költségvetésében teljes körűen tervezésre 

került előirányzatokból zárolni kell a kiadási és bevételi rovatokat és ezzel egyidejűleg pótelőirányzatot 

kell biztosítani a Városgondnokság számára 

A feladatátadás miatt az előirányzatok zárolása és átadása pénzügyi elszámoláshoz kötődik, 

melynek pontos összegét várhatóan augusztus hónapban ismerjük meg.  

 

A pénzügyi elszámolás időbeli csúszása miatt az előirányzatok átadására átmeneti intézkedést kell 

hozni, annak érdekében, hogy az intézmény rendelkezzen július 1-jén is az étkeztetéshez kapcsolódó 

kiadási és bevételi előirányzatokkal. Ennek értelmében a személyi juttatás és a hozzákapcsolódó járulék 

előirányzatát az év hátralévő részérére, vagyis 5 hónapra, a dologi kiadásokat és a térítési díj bevételeket 

3 hónnapra javasoljuk megállapítani az alábbi táblázat szerint azzal, hogy a pénzügyi teljesítések 

ismertében kerül sor véglegesen az előirányzatok rendezésre. 

 

   Kiadási előirányzatok        EFt 

Jogcím / Előirányzat 
Városgondnokságnak 

átadásra kerül átmeneti 
intézkedéssel 

 Önkormányzat 
eredeti terve 

Személyi juttatás 
 

5 hóra 
19 757 

 
47 416 

Szociális hozzájárulási adó 
 

5 hóra 
5 165 

 
12395 

Dologi kiadások 
 

3 hóra 
49 959 

 
199 836 

Kiadások Összesen  74 881  259 647 

 
Bevételi előirányzatok 

  
 

 

Működési bevételek 
 

3 hóra 
43 252 

 
173 009 

Költségvetési támogatás 
A költségvetési 
egyensúlyhoz 

szükséges mértékig 
31 629 

 
86 638 

Bevételek összesen  74 881  259 647 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésből a 

közétkeztetéshez kapcsolódó  

a. személyi juttatások előirányzatából 19.757 EFt-ot, 

b. szociális hozzájárulási adó előirányzatából 5.165 EFt-ot, 

c. dologi kiadások előirányzatából 49.959 EFt-ot,  

d. működési bevételek előirányzatából 43.252 EFt-ot 

 zárol. 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgondnokság 2014. évi költségvetési 

előirányzatait a közérkeztetéshez kapcsolódó feladatátadás miatt  

a. a személyi juttatások előirányzatát 19.757 EFt-tal, 

b. szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.165 EFt-tal, 

c. dologi kiadások előirányzatát 49.959 EFt-tal, 

d. működési bevételek előirányzatából 43.252 EFt-tal 

e. költségvetési támogatás előirányzatát 31.629 EFt-tal,  

pótelőirányzat biztosításával megnöveli. 

3. Az előirányzatok gazdálkodók közötti átcsoportosítását a 2014. I-III. negyedévi költségvetési 

rendelet-módosításon át kell vezetni. 

 

 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

Határidő:  1. 2 pont azonnal, 3. pont 2014. október 30. 

 

 

Békés, 2014. június 23. 

 

                                                                                                        Izsó Gábor  

                           polgármester  

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 


