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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 30-l ülésére

llsztelt KéoWseIő-testűletl

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Intézmények

közalkalmazotti ás munka törvénykönyve hatálya alá eső dolgozói részére a 2014. évi

költségvetésében sz I. félév vonatkozásában a cafeteria Juttatást biztosította.

Ezen juttatás nem kötelező sz említett rnuűkavállalól kör részén a munkáltató részéről,

mindazonáltal az. Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 4-l rendkívülI ülésén azt a

feladatot bízta a Polgármesteri Hivatalra, hogy amennyiben sz Önkormányzat pénzügyi, gazdasági

helyzete lehetővé teszi; Úgy a költségvetési eredmények, maradványok felüMzsgáiata után tegyen

javaslatot költségvetési év második felére Is ezen Juttatás további biztosítására. Ezen Javaslat i2014.

jÚniusI KépvIselő-testületi ülésen kerüljön tárgyalásra.

A PolgármesterI Hivatal Pénzügyi Osztálya csak részben tudta Jelen pillanatig sz Önkormányzat és

IntézményeI tekintetében a teljesítési adatokat felülvizsgálni. A késlekedés oka, hogy sz ÚJ

költségvetésI számvitelben pont a személyi és egyéb Ilyen Jellegű Juttatásokát Illetően nem klforrott a

számvItel. Az intézmények nincsenek teljesen lekönyvelve.

Ez saJnos országos probléma, nem a Mezőberényl Önkormányzat van lemarad.va,. sőt ezt

alátámasztva tájékoztatjuk a TIsztelt KépvIselő-testületet, hogy a Mezőberényl Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztályát kéri segítségül más, nagyobb település, hogy a 2014. évi változásokban nyÚjtson

segítséget számára.

Mindezeket együttvéve összefoglalóan elmondható, hogy a megyében (sőt országosan) nem állunk

rosszul a 2014. évi költségvetési pénzügy és számvitel tekintetében, ennek ellenére megalapozott

információkat a Képviselő-testület számára ezen döntés meghozatalához nem tudunk biztosítani.

Ezen Információk Ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a második félévi cafeterla

juttatás biztosítása tekintetében a döntését halassza ci sz I. féiévl költségvetés lezárását követő

időszakra, annak reményében, hogy akkor már megalapozottabb adatok állnak rendelkezésünkre.



Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásá ra és elfogadására.

rozatiavjat:

Mczőberériy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében az

Onkormányzat ős a fenntartott Intézményei tekintetében a II. félévre biztosítandó nem

kötelező cafeteria juttatásokról a döntését a 2014. I. félévi költségvetési adatok lezárást

követő időszakra.

Az akkori pénzügyi/jövedelmi helyzetének ismeretében fog dönteni ezen juttatás II.

félévre történő esetleges biztosításáról.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert ós az érintett vezetőket a szükséges

intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

határidő: 2014. szeptember 30.
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