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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Képviselı-testület a júniusi testületi ülésen tájékozódott az addig ismertté vált pályázati 
eredményekrıl, melyet a 291/2008. (VI.26.) határozatával elfogadott. A nyertes pályázatok köre 
a korábbi elıterjesztéshez viszonyítva bıvült, ennek megfelelıen a megnyert támogatás összege  
465.406 EFt. A sikeres pályázati eredmények mögött színvonalas szakmai munka van, mely tel-
jesítményt a város vezetése szeretné elismerni. A 2008. évi költségvetésben nem volt lehetıség 
pályázati céljutalmak tervezésére, így a jelenleg rendelkezésre álló költségvetési keretek nem 
adnak lehetıséget a pályázati munka pénzbeli elismerésére.  

Javaslatként terjesztjük a képviselıtestület elé, hogy az elnyert támogatási összeg  
0,5 %-ában határozza meg a pályázati munka elismerésére fordítható keretösszeget. A képvislı-
testület döntésének megfelelıen a további években a választott arányt fogjuk alkalmazni a kifize-
téseknél. A tárgyévi költségvetésekben a teljesítményhez kötött jutalmak várható összegét ter-
vezni kell. 

Az SZMSZ 38. § (5) és (7) bekezdései alapján a költségvetésben nem tervezett többletki-
adásokra elıirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni képviselı-testület jogosult, azonban 5 
millió Ft értékhatárig ezt a hatáskörét a Pénzügyi Bizottságra ruházta át. A céljutalmak és azok 
járulékainak kifizetése a költségvetésben nem tervezett többletkiadás, melyek mértékérıl és for-
rásának meghatározásáról a jelen esetben célszerő a képviselı-testület döntését kérni. 

Az elıirányzat módosítás önkormányzatokra vonatkozó szabályait az államháztartás mőkö-
dési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 57-59. §-ai írják elı. A jogszabály hi-
vatkozott szakaszai a személyi juttatások elıirányzat módosításának eseteit tételesen meghatároz-
zák. Ennek megfelelıen a személyi juttatások elıirányzatai között feladat elmaradás vagy egyéb 
jogcímen történı megtakarítás esetén átcsoportosításra ad lehetıséget a jogszabály, a dologi elıi-
rányzatok alulteljesítése miatti megtakarításból a személyi juttatások elıirányzata azonban nem 
módosítható.  

A Polgármesteri Hivatal 2008. 01-08. havi gazdálkodásából megállapítható, hogy a szemé-
lyi juttatások elıirányzatának módosítására csak a bevételi többletbıl van lehetıség. A bevételi 
jogcímek közül a kötvényforrásból származó kamatbevételek többlete használható fel a személyi 
juttatások és járulékok elıirányzatának módosítására, ugyanis szeptember 30-ig a 2008. évre ter-
vezett kamatbevétel biztosan teljesülni fog.  

Javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy a kötvényforrásból származó többlet kamatbevétel 
terhére módosítsa a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát a Pol-
gármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésében. 
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Az alábbi táblázatban a határozati javaslat meghozatalához szükséges adatokat helyeztük el. Ké-
rem a határozati javaslatok elfogadását. 

 

            EFt 

Megnyert 
támogatás  

Javasolt arány 
(%) 

Jutalmazásra 
fordítható 
keretösszeg 

Keretösszegbıl sze-
mélyi juttatásra for-

dítható 

Keretösszegbıl 
munkaadókat 
terhelı járulé-
kokra fordít-

ható 

465.406 0,5 % 2.327 1.763 564 

 

Határozati javaslat: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete a pályázati céljutalmakra fordítható összeget a 

megnyert támogatási összegek  0,5 %-ában határozza meg. 

2. Békés Város Képviselı-testülete 2008. évben a Polgármesteri Hivatal költségvetés-
ében a személyi juttatások elıirányzatát 1.763 EFt-tal, a munkaadókat terhelı járu-
lékok elıirányzatát 564 EFt-tal a kötvényforrásból származó többlet kamatbevétel 
terhére módosítja. Az elıirányzat módosításokat 2008. szeptember 30-i hatállyal a 
költségvetési rendeletben át kell vezetni.  

3. A pályázati céljutalmak kifizetésére fordítható összeget a 2009. évi költségvetésben 
és az, azt követı években a tartalékok között tervezni kell. A tervezett összeg magá-
ban foglalja a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok összegét. 

 

 

Határid ı:           értelem szerint 

Felelıs:              Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. szeptember 18.  

Izsó Gábor 
polgármester 

……………………………….. 
           Jogi ellenjegyzı 
 
…………………………………. 
        Pénzügyi ellenjegyzı 

 


