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Tárgy: A Békési Kistérségi Intézményfenntartó 

Társulás számára jóváhagyott átadott 

pénzeszközök előirányzatának zárolása 

Sorszám: IV/3 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági Osztály 

Minősített többség az SZMSZ 

18. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján  

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság A tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. november 10-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: IFT) két fenntartott 

intézménye a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szociális Szolgáltató Központ. A nevezett 

intézmények 2013. III. negyedévben állami normatívákról mondtak le az ellátottak, gondozottak 

létszámának csökkenése miatt. A lemondott normatívák összegét Békés város Önkormányzata a 

2013. évi zárszámadással egyidejűleg a központi költségvetésnek visszafizette. Az intézmények 

feladata a fentiek miatt csökkent, a lemondott összegek a 2013. évi záró pénzkészletükben 

rendelkezésre állt, így a 2014. évi támogatás elvonás likviditási gondot nem okoz számukra. 

Lemondott normatívák: 

 Kistérségi Óvoda és Bölcsőde:  3.358.512 Ft 

 Szociális Szolgáltató Központ:  1.675.000 Ft 

Összesen:    5.033.512 Ft 

 

A lemondott normatívák miatt az előirányzatokat javasoljuk zárolni, ennek érdekében az alábbi 

feladatokat kell végrehajtani: 

1. Az IFT zárolja a lemondott normatívák összegével az intézményei támogatását 

(5.033.512 Ft) 

2. Az intézmények 2014. évi költségvetése a lemondott 2013. évi normatívák összegével 

csökken (5.033.512 Ft). 

3. Békés Város Önkormányzat az IFT-nak intézményei működésre biztosított „átadott 

pénzeszközök” kiadási előirányzatát zárolja a lemondott normatívák összegével 

(5.033.512 Ft). 

4. Ezzel egyidejűleg a zárolt összeggel a „Tartalékok” kiadási előirányzatát megnöveli 

(5.033.512 Ft). 

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy az Önkormányzat az év végéig a tervezetthez 

viszonyítva 5.033.512 Ft - tal kevesebb pénzeszközt ad át az IFT-nak intézményei működtetésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadását. 
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Határozati javaslatok: 

 

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

költségvetéséből a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás működéséhez kapcsolódó  

a) átadott pénzeszközök előirányzatából 5.034 EFt-ot zárol, 

b) a tartalékok előirányzatát 5.034 EFt-tal megnöveli. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az 1. pont 

szerinti előirányzat-módosítások 2014. évi IV. negyedévi költségvetési rendeleten történő 

átvezetéséről, a Képviselő-testület elé terjesztéséről, valamint a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás elé terjesztéséről gondoskodjon.  

 

 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

Határidő:  1. pont azonnal, 2. pont 2015. február 28. 

 

 

Békés, 2014. október 30. 

 

                                                                                                        Izsó Gábor  

                            polgármester  

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 


