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Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2014. március 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
I .sz. határozati javaslathoz:
A.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Képviselő tiszteletdíjról lemondás.
A 2014. 03. hónapot érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, felhasználása.
Onk kiad:”-,,. Onk.:Nonprofit szervezeteknek..Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre.

B.)
Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: Az étkezési,étkeztetési adatol átvezetése

Kormányzati funkciók között: :091140-O kf. adatainak csökkentése ás a 096010-0 kf’. adatainak

megemelése.
C.)
Mezőberényi Polgármesteri hivatalt érintő: A Lakásfenntartási támogatás adatok átvezetése

Kormányzati funkciók között: : a 105010-0 kf. adatainak csökkentése ás a 106020-0 kf. adatainak

megemelése.
D.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: A Téli közfoglalkoztatás adatainak átvezetése

Kormányzati funkciók között: : a 041232-0 kf. adatainak csökkentése ás a 041233-0 kf. adatainak

megemelése.
E.)
Mezöberényi Városi Önkormányzatot érintő: Kormányzati funkciók közötti változás: Falugondnoki

tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as kódszám” az alf5ldi tanyák,valamint tanyás térségek megőrzése

ás fejl. érdekében a települési és térségi fejlesztések,támogatására pály: 107055-0 kf. adatainak

csökkentése ás a 042120-0 kf. adatainak megemelése:
Bevételek:
!Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT-belülről!B25! KÖTI

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Kormányzati funkciók közötti változás:Falugondnoki

tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as kódszámú” az alföldi tanyák,valamint tanyás térségek megőrzése



és feji. érdekében a települési és térségi fejlesztések,tárnogatására pály:107055-0 kf. adatainak

csökkentése és a 042120-O kf. adatainak megemelése:

Kiadások:
/EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ / KÖT/

F.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: 011130-O Önkormányzati ig. tev.

Személyi juttatásoklK 1 /előirányzatán belül: Nem képviselők:tisztelet díjának átcsoportosítása:

Önk. képviselők..

-Választott tisztségviselők juttatásai/K 121/. „-„

-Állományba nem tartozók tisztelet díja... Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

fogl.-nak fiz.juttatásai/K122/”+”

G.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Kormányzati funkciók közötti változás:

Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás: /máx. 3000 E

Ft.-ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

ellátásához kapcsolódóan /pály:107055-0 kf. adatainak csökkentése és a 042120-0 kf.

adatainak megemelése:

Kiadások:

/EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/641 / KÖT!

FI.)
Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:091 110-O kf. Pedagógiai szakszolgálati megbízási díj

fizetéséhez fedezet biztosítás:041233-O kf. Munkaadókat terh.jár.és a 091110-0 kf. Dologi kiad.

terhére.
I.)
Mezőberény Város Önkormányzatot érintő:

Kiadási oldalon az ellátottak juttatása: 107060-0 Egyéb szociális pénzbeni és term.

ell.tám.:Köztemetés tételénél/K4/:500 E Ft ÖNKÉNTES megjelölés helyett KÖT megjelölésre

módosítás ‚ bevételi oldalon:O18010-O Önkormányzatok elszámolásai a központi

költségvetéssel/Állami támogatások Működési:03.TÖ.Szoc és gyerm.jóléti fel. tám. !B1 13/ /500 E Ft

ÖNKÉNTES megjelölés helyett KÖT megjelölésre módosítás./Hozzájárulás, a pénzbeli szociális

ellátásokhoz.!

1.sz. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról

rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:

A.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoporlosításokról rendelkezik:
A 2014. 03. hónapot érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, 336.000,- Ft

(személyijuttatás:/K1/ 268.000,- Ft,járulékoklK2/ 68.000,- Ft), felhasználását (1.cím: Mezőberényi

Városi Onkormányzat: 011130-0 kf. Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége:
az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete:



A keletkezett bér- ésjárulékmaradványból az Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberényi

Városszépítő és Városvédő Egyesület részére 336.000,- Ft, vissza nem térítendő működési támogatást

biztosít,! Nonprofit szervezeteknek..Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülreíK

511/!
mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a

felhasználást követően 30 naptári napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni.

A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a támogatott szervezet részére a megítélt támogatás

biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.

13.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú eiőirányzat módosításokkal

egyetért.:

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

Kormányzati funkciók közötti változással:091 140-O kf. adatainak csökkentésével és a 096010-0 kf.

adatainak megemelésével:

Intézményi ellátási díjak,Ellátási díjak!B405!: 3913 E Ft

Kiszámlázott,értékesített term.,nyújtott szolg ÁFA-ja

Kiszámlázott ÁFA !B406/: 1057 E Ft

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

Kormányzati funkciók közötti változás:091 140-0 kf. adatainak csökkentésével és a 096010-0 kf.

adatainak megemelésével:
Vásárolt élelmezés!K332!: 21971 E Ft

illetve:09 1140-O kf: Kiszámlázott,értékesített term.,nyújtott szolg. ÁFA befizetése miatti kiad

Fizetendő ÁFA /K352!!: -1057 E Ft/Ej. csökkentés!

és ezzel egyidejűleg: 096010-0 kf. Műk.célú előzetesen felsz.,le nem vonható ÁFA

Műk.célú előzetesen felsz., ÁFA!K35l! +1 057 E Ft/Ej. emelése!

C.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal

egyetért.:

2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Kormányzati funkciók közötti változással:105010-0 kf. adatainak csökkentésével és a 106020-0 kf.

adatainak megemelésével:

Lakásfenntartási támogatás(Szoctv..38(1)és a.) és b.)

Lakhatással kapcsolatos ellátások/K46!: 41953 E Ft.

D.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal

egyetért.:

I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatán belül:

Kormányzati funkciók közötti változással:Téli közfoglalkoztatás:041232-0 kf. adatainak

csökkentésével és a 041233-1 kf. adatainak megemelésével:

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. bev.

-J -



Egyéb működési célú tám. bev. Ál-IT-belülről/B16/ KÖT 50504 E Ft

Összesen: /KÖT! : 50 504 E Ft

Személyi juttatás/KI!.: 44497 E FT

Munkaadókat terhelőjár. és szoc.hj.adó: 6 007 E Ft

E.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal

egyetért.:

I cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Kormányzati funkciók közötti változással:Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as

kódszámú” az alföldi tanyák,valamint tanyás térségek megőrzése és fejl. érdekében a települési és

térségi fejlesztések,támogatására pály:107055-0 kf. adatainak csökkentésével és a 042120-0 kf

adatainak megemelésével:

Központi kv.-i sz.-tőlfelh.c. tám.bev.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT-belülről/B25! KÖT 9071 E Ft

1 cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Kormányzati funkciók közötti változással: Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP- 1-2013 -as

kódszámú” az alR5ldi tanyák,valamint tanyás térségek megőrzése és fejt. érdekében a települési és

térségi fejlesztések,tárnogatására pály:107055-0 kf. adatainak csökkentésével és a 042120-0 kf.

adatainak megemelésével:

/EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ / KÖT! 472 E Ft

Beuházási célú előzetesen feisz, ÁFA/K67/ 128 E Ft

/Alap:472 E Ft,ÁFA:128 E Ft, Össz.:600 E Ft!

F.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal

egyetért.:
I .cíni: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011 130-0 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.

Személyi juttatásoklK 1 /előirányzatán belül: Nem képviselők:

1523 E Ft tisztelet díjának átcsoportosításával:

Önk.képviselők...:
-Választott tisztségviselőkjuttatásai!Kl21!. -1523 E Ft

-Allományba nem tartozók tisztelet díja... Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem Saját

fogl.-nak fiz.juttatásai/K122!: 1523 E Ft

G.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal
egyetért.: ..

Mezőberényi Városi Onkormányzatot érintő: Kormányzati funkciók közötti változás: Gépjármű
beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás: !max. 3000 E Ft.-ig./- kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
/paly: 107055-0 kf. adatainak csökkentése és a 041140-0 kf. adatainak megemelése:
Kiadások:



EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:!64/ / KÖTI 2362 E Ft

Beuházási célú előzetesen felsz, ÁFA/K67/ 638 E Ft

!Alap:2362 E Ft,ÁFA:638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft!

H.)

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.

Munkaadókat.terh.jár /K2/KÖT előirányzatát, csökkenti: 535 E Ft-tal

ISzociális hozzájár. adó!

091110-0 kf. Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.

Dologi kiadások !K3/KÖT előirányzatát csökkenti: 43 E Ft-tal

zeleideűle:
Személyi juttatás /K1/KÖT! előirányzatát, megemeli: 465. E Ft-tal

!Állományba nem tart. megbízási díja,

Munkavégzésre irányuló.. .11K 122!

Munkaadókat.terh.jár !K2!KÖT előirányzatát, megemeli: 113 E Ft-tal

Szoc. hozzájár. adó
091110-0 kf. óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.:

Pedagógiai szakszolgálati megbízási díj fizetéséhez fedezet biztosítás

1,)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal egyetért:

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében:

Kiadási oldalon az ellátottak juttatása: 107060-0 Egyéb szociális pénzbeni és term.

ell.tám.:Köztemetés tételénél/K4/:500 E Ft ÖNKÉNTES megjelölés helyett KÖT megjelölésre

módosítással ‚ bevételi oldalon:018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi

költségvetéssel/Állami támogatások Működési:03.TÖ.Szoc és gyerm.jóléti fel. tám. !B1 13! 1500 E Ft

ÖNKÉNTES megjelölés helyett KÖT megjelölésre módosítással.!Hozzájárulás, a pénzbeli szociális

ellátásokhoz.!

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

K issné Wagner Mária intézményvezető,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 20.14. március 19.
Szvitán Zoltán

pénzügyi osztályvezető

-



Sorszám: LJJHJ/Z »
Tárgy: Állami támogatások előirányzatának rendezése

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2014. március 31-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat

átesoportosításokról rendelkezik:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat feladása.

I

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról

rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:

A)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-O Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Állami támogatások:

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú központosított előir.-át /B1 15/KÖT megemeli: 1.662 E Ft-tal

(2013. évről áthúzódó bérkompenzáció)

és ezzel evideiűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

/Elkülönített/előirányzatát Tartalékok K512 megemeli: 1.662 E Ft-tal

B)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Állami támogatások:

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú központosított előir.-át /B1 15/KÖT megemeli: 2.347 E Ft-tal



2014. évi bérkompenzáció: 2.347 E Ft, ebből előleg: 761 E Ft
zeleide:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
/Elkülönített/ előirányzatát Tartalékok K512 megemeli: 2.347 E Ft-tal

C)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

01 801 0-0 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Állami támogatások:
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú központosított előir.-át /81 15/KÖT gQrnli: 1.576 E Ft-tal
(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)

és ezzel egyidejűleg:
I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszárnolása:
/Elkülönített/ előirányzatát Tartalékok K5 12 gli: 1.576 E Ft-tal

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

Mezőberény, 2014, március 19.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető




