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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 38. § /1/
bekezdése alapján – fő szabály szerint – a testület hatáskörébe tartozik a költségvetési
pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a tartalékok felhasználásáról szóló döntés.
I.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 287/2010. (VIII.19.) sz.
határozatában a volt jegyzőt 8 havi illetményének megfelelő juttatásban részesítette, mely
összeg járulékokkal együtt 6.368.288,- Ft. A határozat meghozatalakor nem került forrás
megjelölésre. Időközben elkészült a Polgármesteri Hivatal három negyedéves pénzügyi
beszámolója, mely szerint az összes bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz
viszonyítva 78,27 %-os, a kiadások teljesítése 69,95 %. Látható, hogy a bevételek teljesítése
minimális mértékben meghaladta az időarányost, a kiadások teljesítése pedig jóval alatta
maradt. Mivel a 2010. évi költségvetés készítése során a Polgármesteri Hivatal
költségvetésébe jutalom nem került tervezésre, és a keletkező bérmaradvány pedig nem
szolgál fedezetül a fent megjelölt és kifizetett összegre, ezért pénzeszköz átcsoportosításra
van szükség.
A 2010. évi költségvetésben a működési tartalék előirányzata 56.345 E/Ft, melyből
eddig nem került semmilyen összeg felhasználásra. A IV. negyedév folyamán a személyi
jövedelemadó differenciálódás mérsékléséből 37.792 E/FT illeti meg az önkormányzatot,
melyről már az írásbeli értesítést megkaptuk, a pénzösszeg átutalása november hónapban
történik. Ezzel az összeggel a működési tartalék előirányzata kerül megnövelésre, így az
94.137 E/Ft-ra fog módosulni. Mint, azt már fentebb leírtuk a költségvetésben jutalom nem
került tervezésre, azonban szándékunkban áll év végén a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a
lehetőségekhez mérten történő jutalmazása, ehhez azonban a Képviselő-testületnek kell
biztosítani a szükséges előirányzatot. Javasoljuk, hogy a dolgozók év végi jutalmazására a
képviselő-testület a működési tartalék terhére biztosítson 6.350 E/FT-ot, melyből 5.000 E/FT
a bruttó kifizetés és 1.350 E/FT a munkaadókat terhelő járulék. Javasoljuk továbbá, hogy a
már kifizetett (jegyző jutalma) 6.368 E/FT előirányzatának rendezése is a működési tartalék
terhére történjen.
II.
A 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat
terhelő járulékok felszabadult előirányzatainak átcsoportosítására az alábbiak szerint teszünk
javaslatot:
a Családért Alapítvány támogatására 62.150,- Ft.
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Bár az átcsoportosítással érintett összeg az 5 millió forintot nem éri el, és így az
SzMSz. 38. § /2/ bekezdése alapján a polgármestert a Képviselő-testület által jóváhagyott
előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó önálló engedélyezési jogosultság illetné,
azonban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d)
pontja alapján:
„ 10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
(…)
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló
beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a
képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás,
továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;
(…)”

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 14. § (2) bekezdése
alapján a „közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás
kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg
kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.” A hivatkozott
rendelkezés alapján a támogatásban részesíteni kívánt közhasznú szervezetekkel a fenti
feltételeket tartalmazó írásbeli szerződést kell megkötni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok
elfogadását.
Határozati javaslat:
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében
tervezett működési tartalék előirányzatából 10.014 E/FT-ot a személyi juttatásokra,
2.704 E/FT-ot a munkaadót terhelő járulékokra, összesen 12.718 E/FT-ot átcsoportosít.
II. a) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében
tervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá:
A Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u. 5., képviseli: H. Kovács
Judit) támogatására 62.150,- Ft,
b) Felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fent támogatott szervezettel szerződést
kössön a támogatásban megjelölt összeggel, azzal, hogy az összeg felhasználásáról a
támogatottnak 2011. március 31-ig kell írásban elszámolnia.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2010. november 19.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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