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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat
költségvetésében többletkötelezettség vállalásának a joga, költségvetési pénzeszközök
átesoportositása, valamint a tartalékok felhasználásáról szóló döntés.

A 2018. évi költségvetésben tervezett, és fel nem használt kiadások átcsoportosítására az
alábbiak szerint teszek javaslatot:

• személyi jellegü kiadások előirányzat terhére 95.000,- Ft

• munkaadókat terhelő járulék kiadások elöirányzat terhére: 17.000,- Ft

• átesoportosítható a civil tartalék keret javára: 112.000,- Ft

2018. évi tartalék felhasználás:

A 2018. évi költségvetésben tartalékként. nem nevesített kiadásként került tervezésre a vízmű
bérleti díj számla december 31-i egyenlege, me]ynek összege: 123.950.397,- Ft. A bérleti díj
felhasználását a viziközmű-szolgáltatásról szóló 201]. évi CCIX. törvény szabályozza.

2018. október hónapban érkezett az önkormányzat által elfogadott 2018. évi gördülö Fejlesztési
ten’hez kapcsolódó. az Alrdldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő. Békés. Szarvasi úti ivóvízvezeték
építési rekonstrukcióról szóló szám]a, melynek összege nettó: 49.972.686,- Ft, FAD:
13.492.625,- Ft. A fentiek biztosítására, a K5l3 tartalék felhasználására az alábbiak szerint teszek
javaslatot:

• K71 rovat és 063080 kormányzati funkcióra: 49.972.686,- Ft

• K352 rovat és 063080 kormányzati funkcióra: 13.492.625,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtár2yalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

I.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (11. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, szemé]yi jellegű
kiadások K121 rovat, 011130 eofog terhére 95.000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulék
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előirányzat K2 rovat, 011130 cofog terhére 17.000,- Ft, a civil tartalék 1(512-03 rovat, 84031
cofog javára 112.000,- Ft összegátcsoportosításáról dönt.

II.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018 (11. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, beruházások
1(513 rovat terhére, a 1(71 rovat, 063080 eofog 49.972.686- Ft összegben, és a 1(351 rovat,
063080 cofog 13.492.625,- Ft összegben átcsoportosításról dönt.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgárnester

Békés, 2018. november 22.
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