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Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2O15 május 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi önkormányzati intézmények vezetői, az alábbi intézményi átcsoportosítási
javaslatokat tették a Képviselő-testület felé:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmény előirányzat
átcsoportosításairól, az intézményi javaslatnak megfelelően rendelkezik:
- 6.cím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ.

A határozati javaslatot az intézményi javaslatok tartalmazzák.

Mezőberény, 2015. május 15.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető fi



Orlai Petrics Soma Kulturáhs Központ

5650 Mezőberny, Fő Út 6.
Tellfax (66)515-553, Tel (66)515-550

e-mafl: opskk@mezobereny.hu
http:flopskk.mezobereny.hu

Mezőberény Város Önkormányzati

Képviselő-testület

Mezőberény, Kossuth tér 1.

Tárgy: Előirányzat saját hatáskörű
módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék jóváhagyni az alábbi, Saját hatáskörű

előirúnyzat-módosításokat:

1.) Az Új Széchényi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez

benyújtott „Kulturális szakemberek továbbképzése Békés megyében” című TÁMOP-3,2..12-

12/1-2012-0019 jelű pályázat útján támogatást nyert az intézmény. A pályázat terhére 2015.

április hónapban 1.199. eFt támogatás lelnvásra került. A támogatás terhére az alábbi

kiadások kerülnek teljesítésre a program megvalósításával kapcsolatban:

- Támogatás értékű működési célú többletbevétel: 1.199. eFt

- Dologi kiadások: 1.199. eFt

2.) 4.) Az Intézmény 200. eFt támogatást nyert a „Egész-ség táncházsorozat

megvalósítására “tábor megrendezésére NKA Közművelődési és Népművészet Kollégiuma

döntése alapján. A támogatás terhére az alábbi kiadások kerülnek teljesítésre a program

megvalósításával kapcsolatban:

- Támogatás értékű működési célú többietbevétel: 200. eFt

- Dologi kiadások: 200. eFt

4.) Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2015. évben is lehetőséget kapott

közfoglalkoztatásra. A közfoglalkoztatás keretében 3 fő 8 órában 6 hónapon keresztül,

történő foglalkoztatására kapott támogatást 95%-os intenzitással.

A 2014. évi költségvetésben tervezett közfoglaLkoztatásból eredő támogatás bevétele a 2015

évre áthúzódó közfoglalkoztatással részben teljesítésre kerül. A 2015. évben induló

közfoglalkoztatás támogatás értékű bevétele már részben többietbevételt jelent az intézmény

számára, amely bevételt az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére kívánja fordítani.

ikt.sz /2015



A közfoglalkoztatás miatt a teljes munkaidős közfoglalkoztatott létszám 1 fővel emelkedik.
A közfoglalkoztatásból eredő bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

- Támogatás értékű működési célú többletbevétel: 1.069. eFt
- Személyi juttatások: 942. eFt
- Munkaadókat terhelő adók: 127. eFt

Határozati javaslat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokkal
egyetért:
Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése:6. cím: Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
- 041233 kormányfunkció adatainak megemelése

Egyéb működési célú támog. AH-ii belüli előirónyzat növelése B16 1.069, eFt
(Elkülönített állami pénzalapoktól B 16)

Személyijuttatások /K1/KÖT/ megemelése: 942. eFt
(Törvény szerinti illetmények, munkabérek KI 101)

Munkaadókat terhelő adók /K2/KÖT/megemeiés 127. eF t
(Szoc,hozzáj .adó)

- 082092 kormányfunkció adatainak megemelése
Egyéb működési célú támog. AH-ii belüli előirányzat növelése B16 200. eFt

(Központi költségvetési szervtől (NKA) B 16,)
Dologi kiadások 71(3/KÖTI megemelése 200. eFt

(szakm. szolg.K336, ÁFA K351)
- 082093 Kormányfunkeló adatainak megemelése

Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16: 1.199. eFt
(Fejezeti kez.előir. EU-s programok B163)

Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemelése 1.199. eFt
» (Szakmai anyag K311, szakm szolg.K336, kiküld.K341, ÁFA K351

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2015. május 15.

Smiriné Kokauszki Erika
igazgató




