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Tárgy: Feladatcsökkenés miatti előirányzat 

zárolás 

Sorszám: IV/15 

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági Osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december 12-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Képviselő-testülete 159/2013. (IV. 25.) határozatában a Bajza úti Bölcsőde 

bezárásról döntött 2013. 06.30. napjával. A bezárással egyidejűleg 2013. évi önkormányzati 

költségvetésben lekötött előirányzatok szabadultak fel, valamint az alkalmazottak létszáma 

nyugdíjazás és egyéb okok miatt csökkent. Tekintettel arra, hogy az feladat csökkenéssel érintett 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2013. július 1. napjától már nem Békés Város 

Önkormányzata által fenntartott intézmény, a felszabadult előirányzatokat nem közvetlenül az 

intézménytől zároljuk, hanem a Békési Intézményfenntartó Társulástól. A zárolás 

eredményeként a Társulás Békés Város Önkormányzatától kevesebb „átadott pénzeszköz” 

előirányzattal rendelkezik majd, ebből következően intézkedik a fenntartott Kistérségi Óvoda és 

Bölcsőde intézménynél a kiadási és bevételi előirányzatok zárolásáról, valamint a létszámkeret 

csökkentéséről. 

 

A feladat megszűnése miatt javasoljuk, hogy Békés Város Önkormányzata a Békési 

Intézményfenntartó Társulás számára az átadott pénzeszközök előirányzatát 9.229 EFt 

összeggel zárolja 2013. IV. negyedévben. A zárolt összeget javasoljuk működési célú 

tartalékba helyezni. 
Előirányzatok és a létszámkeret zárolására a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézménynél 

az alábbiak szerint teszünk javaslatot az Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára: 

 

 

Előirányzat/létszámkeret Összeg (EFt) / létszám (fő) 

Személyi juttatás -5.597 

Járulékok -1.512 

Dologi kiadások -2.120 

Összesen -9.229 

Létszámkeret csökkenése 9 (teljes munkaidős) 

  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a bölcsődei ellátás feladat csökkenése miatt a 

Békési Intézményfenntartó Társulás támogatására szolgáló átadott 

pénzeszközök előirányzatát 9.229 EFt összeggel történő csökkentésével egyetért, 

azzal, hogy az előirányzat zárolását a IV. negyedéves költségvetési rendeleten át 

kell vezetni, a zárolt összeget működési célú tartalékba kell helyezni. 
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2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az 1. pont szerinti 

előirányzat-módosítások IV. negyedévi költségvetési rendelten történő 

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

Intézményfenntartó Társulás elé terjesztéséről gondoskodjon.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 

 

Békés, 2013. december 6. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


