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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását a 
költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő 
megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) –(5) bekezdései tartalmazzák az 
előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre 
tekintettel készítettük el és terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2015. IV. negyedévi 
költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2015. I-III. 
negyed évi költségvetési rendelet-módosítását követően 2015. december 31-ig ismertté vált, és 
teljesült gazdasági események hatását az Önkormányzat 2015. évi költségvetésére. 

A 2015. évi I.-III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen 463.119 EFt előirányzat 
módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben. Az előirányzat módosításból 116 149 EFt nettó 
módosítást az intézményeinknél indokolt végrehajtani, míg 346 970 EFt nettó előirányzat 
módosítására az Önkormányzat vonatkozásában van szükség.  
 
Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása: 
 

1. az Önkormányzat intézményi működési bevételeiből a I.1. pont alatt felsorolt feladatokra 
23.711 EFt,  

2. az állami támogatások fedezetével előirányzat módosítás a I. 2. pont alatt felsorolt 
gazdasági események miatt 43.938 EFt,  

3. működési célú átvett pénzeszközök bevételéből az I. 3. pont alatti feladatokra 14.592 EFt,  
4. felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás a I. 4. pont alatti feladatok 

miatt 171.139 EFt, 
5. felhalmozási és tőkejellegű bevételekből az I. 5. szerint 8.600 EFt, 
6. finanszírozási bevételből előirányzat módosítás I. 6. szerint 67.655 EFt. 
7. A végrehajtott intézményi előirányzat-zárolás okozta előirányzat-csökkenések, valamint az 

önkormányzati és állami támogatásokból előirányzatok átadása miatt 2015. IV. 
negyedévben az intézményi költségvetésekben nettó 17.335 EFt összegű előirányzat 
módosítás vált szükségessé (I.7.).  

8. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást a I. 8. pont (+/- 85.311 
EFt) szerint javasoljuk elfogadni. 

 
Az 1-7. pontokban felsorolt összesen 346.970 EFt összegű bevételi előirányzat növekedés 

kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a II.  pont 
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tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyező 346.970 EFt 
összegben.  

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai intézményi 
többletbevételek és működési célú pénzeszközök átvétele miatt váltak lehetségessé, amely a 
kiadási előirányzatok módosítását is lehetővé tette. Intézményeink részletes előirányzat 
módosítási javaslatait a III. 1-6. pontok alatt mutatjuk be. 

 
 
Az Önkormányzat most elfogadásra javasolt IV. negyedévi előirányzat módosítása, 

majd módosított előirányzatként szerepel a Békés város 2015. évi zárszámadását bemutató 
előterjesztésben és annak mellékleteiben, amely a Képviselő-testület 2016. áprilisi ülésén 
kerül majd megtárgyalásra. 

 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell: a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt 
hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi 
következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály 
megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a 
tisztelt Képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
− társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 2015. IV. negyedévi költségvetési rendelet 

módosításának tervezete tartalmazza a 2015. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-
módosítását követően 2015. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események 
hatását az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. 

− környezeti, egészségi következménye: nincsen, 
− adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,  
− a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: 

törvényben előírt kötelezettség teljesítése a rendelet megalkotása, elmaradása esetén 
törvényességi felügyeleti intézkedés várható, 

− a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály indokolása is. 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 
 

Békés, 2016. február 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

    Jogi ellenjegyző 
 
 
    Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (… …) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR ŐL  
szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(TERVEZET) 

 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv 

működési bevételeit a következők szerint határozza meg: 
 

a) intézményi működési bevétel 50 204 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás 29 593 000 Ft, 
c) működési célú átvett pénzeszköz 364 975 000 Ft, 
d) maradvány igénybevétele 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
 

       69 789 000 Ft 
        1 491 000 Ft 

 
 (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv 

működési kiadásait a következők szerint határozza meg: 
 

a) személyi juttatások 239 377 000 Ft, 
b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 581 000 Ft, 
c) dologi kiadások 201 984 000 Ft, 
d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft 
e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. 

 
 (3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv 

felhalmozási kiadásait 12 610 000 Ft összegben hagyja jóvá.” 
 
2.§  A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv 
működési bevételeit a következők szerint határozza meg: 

 
a) működési bevételek 88 755 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás 
c) működési célú átvett pénzeszköz 
d) maradvány igénybevétele 

       95 214 000 Ft 
         7 520 000 Ft 
      20 297 000 Ft 

  
 

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv 
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működési kiadásait a következők szerint határozza meg: 
 

a) személyi juttatások 64 082 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 638 000 Ft, 
c) dologi kiadások 120 040 000 Ft, 
d) engedélyezett létszámkerete 30 fő.”  

 
(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv 

felhalmozási kiadásait 9 026 000 Ft összegben hagyja jóvá.” 
  

3.§  A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

„3.§ (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Janytik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv 
működési bevételeit a következők szerint határozza meg: 

  
a) intézményi működési bevételek 5 719 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás 
c) működési célú átvett pénzeszköz 

23 025 000 Ft, 
        1 100 000 Ft 

d) maradvány igénybevétele         1 768 000 Ft. 
 
 

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv 
működési kiadásait a következők szerint határozza meg: 

  
  

a) személyi juttatások 12 777 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 411 000 Ft, 
c) dologi kiadások 12 571 000 Ft, 
e) engedélyezett létszámkerete 9 fő. 

 
(3)  A Képviselő-testület a Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási 

kiadásait 2 853 000 Ft összegben hagyja jóvá.” 
 

4.§  A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

„4. §  (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, költségvetési szerv 
működési bevételeit a következők szerint határozza meg: 

  
a) intézményi működési bevételek 2 153 000 Ft, 
b) irányító szervtől kapott támogatás 
c) működési célú átvett pénzeszköz 

       33 198 000 Ft, 
         2 821 000 Ft 

c) maradvány igénybevétele 3 864 000 Ft. 
 
 

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv 
működési kiadásait a következők szerint határozza meg: 

  
a) személyi juttatások 25 255 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 606 000 Ft, 
c) dologi kiadások 9 863 000 Ft, 
e) engedélyezett létszámkerete 11 fő. 
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(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv 
felhalmozási kiadásait a 312 000 Ft összegben hagyja jóvá.” 

 
5.§  A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
„5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési 

bevételeit a következők szerint határozza meg: 
  

a) intézményi működési bevételek 238 053 000 Ft, 

b) irányító szervtől kapott támogatás 173 678 000 Ft, 
 c) maradvány igénybevétele 13 557  000 Ft. 

 
 

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési 
kiadásait a következők szerint határozza meg: 

  
a) személyi juttatások 111 362 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 706 000 Ft, 
c) dologi kiadások 
d) egyéb működési célú kiadások 

280 464 000 Ft, 
              1 841 000 Ft 

e) engedélyezett létszámkerete 53 fő. 
 

 (3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 1 915 000 
Ft összegben hagyja jóvá.” 

 
6.§  A rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
„5/A.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési 

bevételeit, ezen belül irányító szervtől kapott támogatását 11 586 000 Ft-ban 
állapítja meg. 

 
 (2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési 

kiadásait a következők szerint határozza meg:   

a) személyi juttatások 7 867 000 Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 080 000 Ft, 
c) dologi kiadások 1 221 000 Ft, 
d) ) engedélyezett létszámkerete                            7 fő. 
  

(3) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda felhalmozási kiadásait  
418 000 Ft összegben hagyja jóvá.” 

 
7. §  A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
„ 6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv működési 

bevételeit a következők szerint határozza meg: 
 

 a) intézményi működési bevételek 86 573 000 Ft, 
 b) közhatalmi bevételek                500 000 Ft 
 c) Irányító szervtől kapott támogatás 366 960 000 Ft. 
d) maradvány igénybevétele 43 893 000 Ft. 
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(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési 

kiadásait a következők szerint határozza meg: 
 

a) személyi juttatások 185 568 000 Ft, 
 b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 124 000 Ft, 
c) dologi kiadások 155 364 000 Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatása  98 798 000 Ft, 
e) engedélyezett létszámkerete 62 fő. 

 
  (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási 

kiadásait (beruházások, felújítások) 6 072 000 Ft-ban állapítja meg.” 
  
8. §  A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
   
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési 

bevételeit a következők szerint határozza meg: 
 

a) intézményi működési bevételek 149 261 000 Ft, 
b) közhatalmi bevételek 580 468 000 Ft, 
c) államtól kapott támogatás 1 173 492 000 Ft, 

d) működési célú átvett pénzeszközök       585 131 000 Ft 
e) maradvány igénybevétele működési célra 192 419 000 Ft. 

 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási 

bevételeit a következők szerint határozza meg: 
 

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 766 231 000 Ft, 
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 92 107 000 Ft, 
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra 
d) likvid hitel felvétele  

416 635 000 Ft. 
231 918 000 Ft  

e) felhalmozási célú önkormányzati támogatás 28 062 000 Ft 
 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési 
kiadásait a következők szerint határozza meg: 

 
a) személyi juttatások 453 906 000 Ft, 
 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 153 000 Ft, 
c) dologi kiadások 470 980 000 Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatása  128 196 000 Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások 803 817 000 Ft, 
f) működési célú tartalékok 
g) finanszírozási kiadások (előlegek) 

25 054 000 Ft. 
        35 832 000 Ft 

 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási 

kiadásait a következők szerint határozza meg: 
 

a) beruházások, felújítások 612 391 000 Ft, 
b) egyéb felhalmozási célú kiadások 313 427 000 Ft, 
c) fejlesztési célú tartalékok 
d) likvidhitel törlesztés 

     337 796 000 Ft. 
      231 918 000 Ft 

 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett 

létszámkeretét a következők szerint határozza meg: 
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a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók 11 fő, 
b) közfoglalkoztatottak          391 fő.”  
 
 

 

9.§  A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

„8. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a  
következők szerint hagyja jóvá 

   
   a) működési bevételek: 
 

aa) intézményi működési bevételek 620 718 000 Ft, 
ab) közhatalmi bevételek 580 968 000 Ft, 
ac) kapott támogatás 1 173 492 000 Ft, 
ad) működési célú átvett pénzeszközök 961 547 000 Ft, 
  

 
   b) működési kiadások: 
 

ba) személyi juttatások 1 100 194 000 Ft, 
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 240 299 000 Ft, 
bc) dologi kiadások 1 252 487 000 Ft, 
bd) ellátottak pénzbeli juttatása  226 994 000 Ft, 
be) egyéb működési célú kiadások 809 158 000 Ft, 
bf) működési célú tartalékok 
bg) finanszírozási kiadások 

25 054 000 Ft, 
         35 832 000 Ft 

 
   c)    a működési költségvetés hiánya 353 293 000 Ft, 
   

 d)   működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására  
  345 587 000 Ft.” 
 

10. §  A rendelet 9. §-a helyébe az következő rendelkezés lép: 
 
„9.§ A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők 

szerint hagyja jóvá: 
   
    a) felhalmozási bevételek: 
 

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 767 722 000 Ft, 
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
ac) likvidhitel felvétele 
ad) felhalmozási célú önkormányzati támogatás 

92 107 000 Ft, 
231 918 000 Ft, 
28 062 000 Ft, 

 
  b) felhalmozási kiadások 
 

ba) beruházások, felújítások 644 533 000 Ft, 
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 314 491 000 Ft, 
bc) felhalmozási célú tartalékok 
bd) likvidhitel törlesztés 

337 796 000 Ft, 
231 918 000 Ft, 

 
  c) a felhalmozási költségvetés hiánya 408 929 000 Ft, 
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d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés 

hiányának belső finanszírozására 408 929 000 Ft. 
 

e) a felhalmozási célú célú pénzmaradvány igénybevétele a működési  költségvetés 
hiányának belső finanszírozására 7 706 000 Ft.” 

 
11.§  A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
 „10.§ A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási 

előirányzatainak főösszegét 5 218 756 000 Ft-ban állapítja meg.” 
 

12.§ Békés Város Önkormányzata 2015. IV. negyedévi előirányzat módosítását 
feladatonkénti bontásban e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.   

 
13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 
 
 
B é k é s, 2016. február 29. 
 
 Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2016. március …..-én 
 
 
 Tárnok Lászlóné sk. 
 jegyző 



A B C D E F

1 ezer Ft-ban

2 4 755 637

3

4 23 711

5 - 10 000

6 - 13 711

7 43 938

8 - 4 957

9 - 9 978

10 - 6 623

11 - -11 413

12 - 3 787

13 - 6 209

14 - 2 000

15 - 21 797

16 14 592

17 - 902  

18 - 8 810

19 - 1 187

20 - 558

21 - 300

22 - 400

23 - 2 435

24 171 139

25 - 2 684

26 - 25 414

27 - 111 937

28 - 32 291

29 - -1 187

30 8 600

31 - 8 600

32 67 655

33 - 67 655

34 17 335

35 85 311
36 -85 311

37 - személyi juttatásokra 1 223

38 - munkaadót terhelő járulékra 141

39 - dologi kiadásokra 33 943

40 - ellátottak juttatásaiból -19 751

41 - egyéb működési kiadásokra 11 168

42 - működési célú tartalékokból -18 411

43 - beruházás, felújításokra 37 036

44 - egyéb felhalmozási kiadásokból -6 500

45 - fejlesztési tartalékokból -38 849

46 346 970

47 - 5 951

48 - 781

49 - 57 849

50 - 9 559

51 - 48 142

52 - -63 312

53 - 224 845

54 - -4 500

55 - 67 655

56

57

58 - 59 721

59 - személyi juttatásokra 8 814

60 - munkaadót terhelő járulékokra 6 992

61 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 40 595

62 - felhalmozási kiadásokra 3 320

Család és gyermekjóléti központok támogatásai

"Fotovoltaikus rendszer kialakítása" pályázat támogatása

Költségvetési számviteli elszámolás miaat (lásd: 3 pont alatt)

tartalékokból

személyi juttatásokra

munkaadót terhelő járulékokra

6.) finanszírozási bevételekb ől előirányzat módosítás összesen:

beruházások, felújításokra

I. Az önkormányzat költségvetésének módosítása össz esen:

KAB-KEF-15-A. pályázat támogatása

Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkoztatása ("Remény-híd") pályázat támogatása

"Békési uszoda energia korszerűsítése" pályázat támogatása

Szociális foglalkoztatás többlettámogatása

Közösségi szolgáltatások többlettámogatása

"Fotovoltaikus rendszer kialakítása" páylázat saját erő fedezetére (89/2015.(II.23.) hat.)

"Belvízrendezés az élhetőbb településekér" pályázat támogatása

Ellátottak pénzbeni juttatásainak többlet igénylése miatt

ellátottak pénzbeli juttatásaira

egyéb működési célú kiadásokra

Ingatlencsere értékesítés elszámolása a 395/2015.(X.1.) határozat alapján

dologi kiadásokra

Likvidhitel felvételéből likvidhitel törlesztésére

7.) Önkormányzati és állami támogatásból el őirányzat módósítás intézményeknek összesen:

II. Önkormányzat kiadási el őirányzatainak  módosítása:

8.) Kiemelt el őirányzatokon belül nettó átcsoportosítás összesen:

Szolgáltatások többletbevételének elszámolása járdák aszfaltozására (Piactér, Vásárszél, Ady tömbbelsők)

Kiszámlázott ÁFA bevételek és ÁFA visszatérülések többlete (többlet ÁFA kiadásokra)

egyéb felhalmozási célú kiadásokból

likviditási célú hitelek törlesztésére

III. Intézmények bevételi el őirányzatának módosítása

1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürd ő

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

5.) Felhalmozási és t őkejelleg ű bevételekb ől előirányzat módosítás összesen:

3.) Működési célú átvett pénzeszközökb ől előirányzat módosítás összesen:

1. melléklet a ……./….... (……..) önkormányzati rendelethez

A 2015. IV. negyedévi el őirányzat módosításának
indokolása feladatonkénti bontásban

2015. III. negyedévi módosított el őirányzat mindösszesen:

2015. X. havi támogatás lemondás

2015. X. havi támogatás pótigénylése

1.) Intézményi m űködési bevéltelekb ől előirányzat módosítás összesen:

2.) Állami támogatás fedezetével el őirányzat módosítás összesen:

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 

Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatására (Erzsébet utalvány)

Költségvetési számviteli elszámolás miatt (nyilvántartási számla helyesbítése - "Turisztikai attrakciók páylázat)

Eu.-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatásai

Nyári diákmunka támogatása

4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökb ől előirányzat módosítás összesen:

működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen:



A B C D E F

63

64 ezer Ft-ban

65

66 - 18 326

67 - személyi juttatásokra 2 960

68 - munkaadót terhelő járulékokra 1 006

69 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 14 360

70

71 - 1 497

72 - személyi juttatásokra 788

73 - munkaadót terhelő járulékokra 212

74 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 444

75 - felhalmozási kiadásokra 53

76

77 - 568

78 - személyi juttatásokra 257

79 - munkaadót terhelő járulékokra 69

80 - dologi és egyéb folyó kiadásokra 242

81 5.) Békési Városgondnokság

82 - 48 574

83 - személyi juttatásokra 9 385

84 - munkaadót terhelő járulékokra 2 371

85 dologi és egyéb folyó kiadásokra 36 818

86

87 - 4 798

88 - intézményi támogatás zárolása miatt fedezet biztosítás a költségvetés zárolandó kiadásaiból 4 798

89

90 -4 080

91 4 080

92 - dologi kiadásokból -4 080

93 - felhalmozási kiadásokra 4 080

94 5 309
95 -5 309

96 - személyi juttatásokból -4 309

97 - munkaadót terhelő járulékokból -1 000

98 - felhalmozási kiadásokra 1 050

99 - dologi kiadásokra 4 259

100 1 378

101 -1 378

102 - személyi juttatásokból -1 378

103 - dologi kiadásokra 1 266

104 felhalmozási kiadásokra 112

105 397

106 -397

107 - felhalmozási kiadásokra 397

108 - dologi kiadásokból -397

109 221

110 -221

111 - személyi juttatásokból -39

112 - dologi kiadásokra 221

113 - felhalmozási kiadásokból -182

114 28

115 -28

116 - dologi kiadásokból -28

117 - egyéb működési kiadásokra 28

118 393

119 -393

120 - ellátottak juttatásaira 23

121 - dologi kiadásokra 129

122 - felhalmozási kiadásoból -393

123 - munkaadót terhelő járulékokra 241

124 6 485
125 -6 485

126 ebből:

127 - személyi juttatásokból -5 726

128 - munkaadót terhelő járulékokból -759

129 - egyéb működési kiadásokra 28

130 - dologi kiadásokra 1 370

131 - felhalmozási kiadásokra 5 064

132 - ellátottak juttatásaira 23

133 133 484

134 -17 335

135 116 149

136 463 119

137 5 218 756

f.) Városgondnokság

a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürd ő

b.) Kulturális Központ

Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevéte li előirányzat módosításai összesen:

e.) Polgármesteri Hivatal

2015. évi módosított el őirányzat mindösszesen:

Állami és önkormányzati támogatásból biztosított fe ladatokra el őirányzat módosítás összesen:

II. Intézmények összesen:

Mindösszesen: I. + III.

Intézmények kiemelt kiadási el őirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:

4.) Püski Sándor Könyvtár

Iintézményi működési bevételből összesen:

6.) Polgármesteri Hivatal

Intézmények kiemelt kiadási el őirányzatok közötti átcsoportosítása

intézményi működési bevételekből összesen:

intézményi működési bevételekből összesen:

c.) Püski Sándor Könyvtár

d.) Jantyik Mátyás Múzeum

e.) Költségvetési Iroda

3.) Jantyik Mátyás Múzeum

intézményi működési bevételekből összesen:

2.) Kulturális Központ

intézményi működési bevételekből összesen:

1. melléklet a ……./….... (……..) önkormányzati rendelethez


