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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/579-2/2017 Támogatói okirat alapján a
minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának
kompenzálására IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításáról
szóló 1312/2017.(VI.8.) Korm. határozat 4. pontja alapján 27.478.495,- Ft, vissza nem térítendő támogatást
kapott.
A Támogatás folyósítása három részletben történik, eddig folyósított 16.487.097,- Ft, melynek előirányzat
zárolása az Onkormányzat költségvetésében 13.874.193,- Ft összegben a 367/2017. (VIII. 31.) határozatban
foglaltaknak megfelelően megtörtént.
2017. augusztus 31. napjáig további 5.495.699,- Ft összeg folyósítása történt meg, melyből az
Intézményfenntartó Társulást megillető támogatásrész 5.124.73 I ‚- Ft.
2017. október 31. napjáig további 5.495.699,- Ft összeg folyósítása várható, melyből a társulást megillető
támogatásrész: 5.124.731,. Ft.
Javaslom a 2*5.124.731,_ Ft, azaz 10.249.462,- Ft összeg zárolását a költségvetésben a működési célú
átadott pénzeszközök előirányzata keret javára.

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Magyarország központi költségvetéséröl szóló 2016.
évi XC. törvény 111.3. jc) pontja Bölcsőde, mini bölcsöde kiegészítő támogatás jogcíme alapján 2017. évre
57.000.000,- Ft összegben támogatásban részesül. A támogatás 68%-ának folyósítása január 1-töl az
augusztus havi nettó finanszírozás keretében megtörtént, ezt követően havonta az Avr. szerinti mértékben
történik.
Békés Város Onkormányzata Képviselö-testülew az Onkontányzat 2017. évi költségvetésében Békési
lntézményfennartó Társulás működésének finanszírozására biztosította a szociális és gyermekjóléti
feladatok működésének fedezetét.
Javaslom, 57.000.000,- Ft összeg zárolását a müködési célú átadott pénzeszközök előirányzata keret
javára a költségvetésben.

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ kéri, hogy a
költségvetés tervezésekor kimaradt, a működéshez elengedhetetlenül szükséges tételek fedezetének
biztosítására pótelőirányzatot biztosítson a Képviselő-testület.

Javaslom a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde részére 4.972.198,- Ft és a BVSZSZK részére 1.280.000,-
Ft pótelőirányzat biztosítását.
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Mindösszesen a müködési célú átadott pénzeszköz előirányzat módosítása:

Garantált mininálbér emelés, és bérminimum
támogatás jogcím - 10 249 462
Bölcsőde kiegészítő támogatás - 57 000 000
Óvoda pótelőirányzat 4 972 198
BVSZSZK pótelöiMnyzat 1 280 000
Mindösszesen

- 60 997 264

Lakáscélú kamatmentes kölcsön átcsoportosítása

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.
(I. 30.) rendelet (4. melléklet II/l Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. sora) lakáscélú kamatmentes
kölcsönök jogcímen 10.000.000,- Ft előirányzatot hagyott jóvá.
2017. év során a Tisztelt Képviselő-testület döntésének megfelelőn az előirányzat felhasználásra került.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapban is több kérelem érkezett lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás
igénybevételére, javaslom az előirányzat összegének emelését 3.000.000,- Ft összegben.
Az elöirányzat 3.000.000,- Ft összegű emelésnek fedezetére javaslom a 2017. évben fel nem használt
vállalkozói alapból nyújtott kamatmentes kölcsön (4. mellélet 1111 Egyéb felhalmozási célú kiadás 3. sora
keret biztosítását.

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

Határozati javaslatok:
1. Békés Város Onkormányzatának Képviselő - testülete az Onkormányzat 2017. évi

költségvetésében működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 60.997.264,- Ft összegben
zárolja, és működési tartalékba helyezi.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakáscélú kamatmentes kölcsön előirányzat
összegét 3.000.000,- Ft összeggel megnöveli. A szükséges előirányzatot az Onkormányzat 2017.
évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 30.) rendelet 4. mellékelt egyéb felhalmozási célú kiadás 11/3.
vállalkozói alapból nyújtott kamatmentes kölcsön sorából átcsoportosítással biztosítja.

3. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017 (1.30.)
önkormányzati rendelet fentiekben meghatározott módosítását terjessze elő a Képviselő-
testületnek.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. szeptember 19.
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