
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2019. 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. törvény 34. (l)-(5) bekezdései tartalmazzák az

előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre

tekintettel készítettük el, és terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 201 9. IV. negyedévi

költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2019. IV.

negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 20 1 9. december 3 1 -ig ismertté vált, és

teljesült gazdasági események hatását az Önkormányzat 201 9. évi költségvetésére.

A 2019. évi költségvetésünk 6.345.223.568 Ft eredeti előirányzatot tartalmazott, az első félév

során 787.082.800 Ft összegben módosítottuk az előirányzatot, a harmadik negyedévben

223 .032.658 Ft összegben történt előirányzat emelés, így önkormányzatunk módosított éves

előirányzata 7.355.339.026 Ft 2019. szeptember 30-án. A IV. negyedévben javasolt,

1 3 6.2 1 4.405 Ft előirányzat módosítást az 1 . számú mellékletben részletesen, jogcímenként is

bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe
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tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat

módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

1 . Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 1 . sz. melléklet I. 1 . pontja alatt

felsorolt feladatokra összesen 1.516.882 Ft, a szociális ágazatban, dolgozókat

megillető ágazati pótlékok, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, kulturális

ágazatban dolgozók pótlék támogatása, költségvetési szervekrél foglalkoztatottak

bérkompenzációja, minimál bér és bérminimum kompenzáció, normatíva lemondások

támogatására.

2. Intézményi működési bevételekből az 1 . sz. melléklet 1.2. pontja alatti feladatokra

4.833.914 Ft, Start program árbevétele, biztosítási bevételek és árfolyamnyereség

miatti előirányzat emelés dologi és beruházási kiadásokra.

3 . Működési célú átvett pénzeszközök bevételéből az 1 . sz. melléklet 1.4. pontj a alatti

feladatokra 1.779.290 Ft, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ fejlesztő

foglalkoztatás támogatásának összege.

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás az 1 . sz. melléklet 1.5.

pontja alatti feladatok miatt 36.906.762 Ft, felhalmozási célra átvett pénzeszközök

előirányzat módosítása, mely az EFOP-L2.1l, EFOP-l.5.3, ROHU14, járásszékhelyi

múzeumok támogatása.

5. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 1 . sz. melléklet

1.6 pontja szerinti előirányzat módosítás: 3.557.861 Ft.

6. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást az 1 . sz. melléklet 1.9.

pontja (+1- 556.305.646 Ft) szerintjavasoljuk elfogadni.

Az első 4 pontban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő

módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a II. pont tartalmazza részletesen a

bevételi előirányzat módosítási j avaslattal megegyezően 45.036.848 Ft összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi

többletbevételek és működési célú pénzeszközök átvétele miatt váltak szükségessé.

Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-5. pontok alatt mutatjuk be.

Intézményeink a kiemelt előirányzatok közötti nettó átcsoportosításait a III. a) — III. e) pontok
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tartalmazzák. a IV. pontnál bemutatott 91.177.557 Ft összegben. A saját hatáskörben

kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - a

működési célú átvett pénzeszközök, és ajóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.

Az intézmények esetében 10.228.331 Ft összegű kiemelt előirányzatok közötti

átcsoportosítást j avaslunk jóváhagyni.

I. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi

költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. -ainak megfelelően az alábbiak

szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről.

Az előterjesztés II. pontja egyben ajogszabály-tervezet általános indokolását is képezi.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet 201 9. IV. negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, ás költségvetésre

kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra

nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi

következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása

nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye
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A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 34. -a alapján

kötelező j ogalkotása tárgykör. A j ogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzat

mulasztásos törvénysértése, amely a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását

vonhatja maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek adottak

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az

Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a j elenlegi személyi,

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2020. február 21.

Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

\

Pénzügyi ellenjegyző
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020.( )önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1 . (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdó’ költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel 105579.223 Ft
b) irányító szervtó’l kapott támogatás 68. 885. 532 Ft
c) működési célú átvettpénzeszköz 498540.395 Ft
d) maradvány igénybevétele 1 1 1. 424. 82 7 Ft

(2) A Rendelet 1 . (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Á Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv
működési kiadásait a következők szerint határozza meg.

a) személyijuttatások 432873.573 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 82. 285. 671 Ft
c) dologi kiadások 253.229. 109 Ft
d) egyéb működési célú kiadások 4. 420. 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete lO4fő

(3) A Rendelet 1 . (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg.

beruházások felújítások 11. 621. 624 Ft

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint
határozza meg:

a) működési bevételek 89. 052. 01 7 Ft
b) működési célú átvettpénzeszköz 28.385.901 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás 63.399.223 Ft
d) maradvány igénybevétele 4 7. 941. 605 Ft

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Á Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint
határozza meg:

a) személyijuttatások 90. 249. 413 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
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hozzájárulási adó 1 6. 553. 62 7 Ft
c) dologi kiadások 1 19. 062. 729 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 1 7fő

(3) A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Á Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint
határozza meg:

beruházások, felújítások 2.912.977 Ft

3. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg.

a) működési bevételek 4.351.368 Ft
b) irányító szervtó’l kapott támogatás 22.201. 042 Ft
c) maradvány igénybevétele 4.597. 039 Ft
d) működési célú átvettpénzeszköz 2. 689. 768 Ft

(2) A Rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Á Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv

működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyijuttatások 20. 119.297 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 4. 554. 881 Ft
c) dologi kiadások 9. 1 65. 039 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 5fő

4. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 1. 704.924 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 32. 265. 984 Ft
c) maradvány igénybevétele 21.348.303 Ft
d) működési célúpénzeszköz átvétel 1.533.060 Ft

(2) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyijuttatások 35.072.277 Ft
b) munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási 7.287. 070 Ft
adó
c) dologi kiadások 12.320.423 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 8fő

(3) A Rendelet 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások felújítások 3.172.501 Ft
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5. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviseló’-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
bevételeit a következők szerint határozza meg.

a) intézményi működési bevételek
b) Irányító szervtől kapott támogatás
c) pénzmaradvány igénybevétele
d) működési célú pénzeszköz átvétel

(2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Á Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg.

a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
c) dologi kiadások 245.091.949 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 72fő

(3) A Rendelet 5. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

e) beruházások ésfelújítások 6. 770. 382 Ft

6. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési
bevételeit a következők szerint határozza meg.

a) intézményi működési bevételek
b) közhatalmi bevételek
c) államtól kapott támogatás

d) működési célú átvett pénzeszközök
e) finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)

(2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Á Képviselő-testület az Onkormányzat mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási
bevételeit a következők szerint határozza meg.

a) felhalmozási célú átvettpénzeszköz
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
c) beiföldiJinanszírozás bevételei
d) pénzmaradvány igénybevételefejlesztési célra

(3) A Rendelet 6. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzaí mint törzskönyvi
kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyijuttatások
b) munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási

c) dologi kiadások 708. 392. 54 7 Ft
d) ellátottakpénzbelijuttatása 142. 455. 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1. 059.527. 105 Ft

J) működési célú tartalékok 109.382.86] Ft

138.174.000 Ft
439.0 74.3 78 Ft

4.623.599 Ft
10.026.039 Ft

279.105.408 Ft
61.345.000 Ft

249. 715.914 Ft
580. 04]. 000 Ft

1.415.629.974 Ft

275.898.869 Ft
504. 530. 02 7 Ft

420. 1 78. 625 Ft
76.513.900 Ft

250. 000. 000 Ft
2.648.658.33] Ft

adó

jogi személy működési

313.262.188 Ft
42.861.440 Ft
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g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli 4 7. 1 70. 3 72 Ft
megelőlegezés)

(4) A Rendelet 6. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A Képviselő-testület az Onkormányzat mint törzskönyvi Jogi személy felhalmozási
kiadásait a következők szerint határozza meg.

a) beruházások felújítások
b) egyébfelhalmozási célú kiadások
c)fejlesztési célú tartalékok

7. A Rendelet 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. Á Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését
szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek.
aa) intézményi működési bevételek
ab) közhatalmi bevételek
ac) állami támogatások
ad) működési célú átvett pénzeszközök

b) működési kiadások.
ba) személyi juttatások
bb) munkaadókat terheló’járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) dologi kiadások
bd) ellátottakpénzbeli juttatása
be) egyéb működési célú kiadások
bJ) működési célú tartalékok
bg) Jinanszírozási kiadások (államháztartáson belüli

megelőlegezés)
c) a működési költségvetés hiánya 694. 464. 52 7 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
694.465.400 Ft

8. A Rendelet 8. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. A Képviselő-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a
következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások
bb) egyébfelhalmozási célú kiadások
bc)felhalmozási célú tartalékok

c) afelhalmozási költségvetés hiánya 2.889.659.204 Ft
d) beiföldi finanszírozás bevételeinek igénybevétele a felhalmozás hiányának
belsőfinanszírozására 250. 000. 000 Ft
e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés

hiányának belsőjinanszírozására 2. 648. 658. 331 Ft

fi a működési bevételek igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának
belsőfinanszírozására 873 Ft

2783.585.069 Ft
44.200.000 Ft

543.503.899 Ft

a következők

588. 5 77. 446 Ft
580. 041. 000 Ft

1.415.629.974 Ft
81 7. 074. 032 Ft

1. 1 70. 682. 156 Ft
214.887.689 Ft
956.204. 768 Ft
142.455.000 Ft

1.063.947.105 Ft
109.382.861 Ft
47.170.372 Ft

420.418.625 Ft
76.688.623 Ft

2.808.062.553 Ft
44.200.000 Ft,

543.503.899 Ft
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-i biésére

9. A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási

előirányzatainakfőösszegét 7. 491. 553. 431 Ft-ban állapíija meg.

10. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi IV. negyedéves előiráriyzatok

módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 1 . mellékletében foglaltak

szerint fogadja el.

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

veszti.

Békés, 2020.

________________

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020 hó napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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1 . sz. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

A 2019.évi költségvetés IV. negyedévi módosítása

feladatonkénti bontásban

_________________________

adatok Ft-ban

2019. évi eredeti előirányzat mindösszesen 6 345 223 568

2019. III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen (Önkormányzat): 7 355 339 026

1: Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen: 1 516 882

isszevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása 8 366 823

—

Osszevont_szociális_ágazati_pótlék_(Óvoda)_támogatása 2 080 069

—

Kulturális_ágazatban_dolgozók_pótlékának támogatása 1 233 124

—

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása 2 323 473

—

2019. évi októberi lemondás (Óvi, BVSZSZK, Önk. gyermekétkeztetés) -12 486 607

2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen: 4 833 914

- Működési bevétel emelés dologi, beruházási kiadásokra (Start program, biztosítás, Rohu 14 pályázat árfolyam
833 914

nyereség)

3.)_Előző_évi_költségvetési_maradvány_igénybevétele_összesen: O

- 2019. évi költségvetésben tervezett és a 2018. évi zárszármadásbanjóváhagyott különbség O

4.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen: 1 779 290

-IBVSZSZK_Fejlesztési_folglalkoztatás_kiegészítő_támogatás 1 779 290

5.)Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen: 36 906 762

Településeinkért_EFOP-1.5.3-16_pályázat 1 1 057 527

Rohu 14 pályázat 24 049 235

- Járásszékhelyi Múzeumok támogatása 1 800 000

6.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás
3 557 861

ntézményeknek összesen:

7.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen: O

- Likviditási célú hitelek halmozott forgalmának (törlesztésének) elszámolására O

8.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen: O

- Fejlesztési hitel felvétel I törlesztés elszámolására O

. . ‚ ..
556 305 646

9.) Kiemelt kiadasi eloiranyzatok kozotti atcsoportositas osszesen: -556 305 646

:- személyi juttatásokra 578 117

—

munkaadót terhelőjárulékokra 694 012

—

dologi kiadásokra 63 998 914

—

ellátottak pénzbeli juttatásaira O

—

működési tartalékokból -56 587 604

- fejlesztési tartalékokból -499 718 042

—

egyéb működési célú kiadásokra 46 498 808

—

beruházás, felújításokra 439 072 795

- finaszírozási kiadásokra 463 000

)I ormanyzat kiemelt előiranyzatainak modositasa összI I ir 036 84

—

személyi juttatásokra 7 168 917

—

munkaadót terhelő járulékokra 1 069 643

—

dologi kiadásokra 64 279 226

—

ellátottak pénzbeli juttatásaira 480 000

—

tartalékokból -530 612 887

—

egyéb működési célú kiadásokra 59 704 603

—

beruházás, felújításokra 439 389 485

- finaszírozási kiadásokra

III Intézmények költségvetésének módosítása

3 557 861

—

1.)_Gyógyászati_Központ_és_Gyógyfürdő

- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen: 59 216 048

- személyi juttatásokra 32 204 592

- munkaadót terhelőjárulékokra 128 233

- dologi kiadásokra 26 475 493

- egyéb működési célú kiadásokra O

- beruházás, felújításokra 407 730

2.)_Kecskeméti_Gábor_Kulturális_Központ

- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen: 24 198 630

— -

személyi juttatásokra 2 799 539

— -

munkaadót terhelőjárulékokra 147 074

— -

dologi kiadásokra 21 252 017

— -

beruházás, felújításokra O



- Előző évi maradványból, Saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:

- személyi juttatásokra

- munkaadót terhelő járulékokra

- dologi kiadásokra

- beruházás, felújításokra

4.) Püski Sándor Könyvtár

- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:

- személyi juttatásokra

- munkaadót terhelő járulékokra

- dologi kiadásokra

- beruházás, felújításokra

5.) Polgármesteri Hivatal

- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:

- személyi juttatásokra

- munkaadót terhelő járulékokra

- dologi kiadásokra

- beruházás, felújításokra

- egyéb felhalmási célú kiadásokra

6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen

a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:

- személyi juttatásokból

- munkaadót terhelő járulékokból

- dologi kiadásokból

- egyéb működési célú kiadásokra

- beruházás, felújításokra

937 125

21 303

741 420

O

355 258

18 949

1 1 9 924

O

5 568 900

O

O

O

O

O

O

-372 679

O

372 679

1 699 848

494 131

5 568 900

O

372 679

-372 679

131 961

-131 961

1 . sz. melléklet a /2020. ( ) ötkormányzati rendelethez

A 2019.évi költségvetés IV. negyedévi módosítása

feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

oY”(1Ic1 w,jriő D ‘: ‘,u/17 /4 ‚

3.) Jantyik Mátyás Múzeum

_________ ___________

‘

________ __________

;

__________ ____________

. .

_____________

‘71

____ _____

7’

_______ _________

79

_________ ____________

‚O

_________ ___________

M

____ _____

$4

________

97

_________ __________

f»,’. ‘

____________________________________________ ________

[U1
---

_______

:

1

__________ ____________

____________

“‘.

_______________________________________________
_______ _________

‘;

_______________ __________ _____________

_______ ________

Iv Intezmenyek valtozas osszesen

125 Mindosszesen elolranyzat valtozas I + IV

__________

136 214 405

)26 2019 IV negyedevi modositott eloiranyzat mrndosszesen 7 491 553 431

b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:

- személyi juittatásokból

- dologi kiadásokra

- dologi kiadásokból

- beruházás, felújításokból

c.) Jantyik Mátyás Múzeum összesen:

- személyi juittatásokból

- munkaadót terhelő járulékokból

- dologi kiadásokból

- beruházás, felújításokra

d.) Püski Sándor Könytár összesen:

- személyi juittatásokból
- munkaadót terhelő járulékokból

- dologi kiadásokra

- beruházás, felőjításokból

e.) Polgármesteri Hivatal

]1bt4.Á1

- beruházás, felújításokra
- egyéb felhalmási célú kiadásokra

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatánakmódosítása összesen:

•1M.i4%Á1

‘,-.1.’.—.-’

- egyéb felhalmási célú kiadásokra

Intézmények saját bevételeinek módosítása összesen:

O

131 961

O

-131 961

O

O

O

O

O

O

153 499

-153 499

-9 417 949
-810 382

5 643 474
4 584 857

O

-9 417 949
-810 382

5 556 255
4 672 07

O

O

-153 499

153 499

10228331

-10 228 331

10 ?‘° ‘211

-10 22X 331

91 177 557

91 177 557


