JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA

Az előterjesztés címe, tárgya: Előterjesztés kiadási előirányzatok közötti

átcsoportosításra

Az előterjesztő megnevezése: Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi
tárgyalásának időpontja:
Mellékletek száma: 1 db
Mellékletek megnevezése: Lemondó nyilatkozat
Budai Lóránt polgármester
Kiss József PH Gazdasági Osztály vezetője
Feladatot jelent:

Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Véleményező bizottság:
Egyéb véleményező szerv:
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja: 2021. szeptember 17.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: Ballagó Bernadett
Kovács Szilvia
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka: -

Az ügyirat iktatószáma: PH/522-61/2021.
Előkészítésben résztvevők: Kiss József PH Gazdasági Osztály vezetője

Jászberény Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra
Verderber Gyula, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési
Bizottságának nem képviselő tagja nyilatkozott, hogy 2021. évi tiszteletdíját – mely a
veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás alapján 2021. július 15-ig a megállapított tiszteletdíj
50%-a – nem kívánja felvenni, így a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatot kiadás
nem fogja terhelni.
Kérte, a felszabaduló – a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
rendelkezésre álló – tiszteletdíj és járulékai előirányzatainak (601.563.- Ft és 93.242.- Ft,
összesen 694.805.- Ft) átcsoportosítását a „Jász Foci” Jászberény Labdarúgásáért Alapítvány
javára.
A fenti összegek az Önkormányzat költségvetésében kerülnek megtervezésre, ezért annak
elfogadást követő átcsoportosításához az Önkormányzat megfelelő előirányzatainak
módosítása szükséges az alábbiak szerint:
Módosítás
megnevezése az
önkormányzati
költségvetésben

Támogatott

Támogatási cél

Költségvetési
módosítás összege Ft

Működési célú
pénzeszköz átadás
államháztartáson
kívülre

„Jász Foci” Jászberény
Labdarúgásáért
Alapítvány

2021. évi működés

694.805

2

Személyi juttatás
(tiszteletdíj)

-

-

-601.563

3

Szociális hozzájárulási
adó (tiszteletdíj
járuléka)

-

-

-93.242

Sorsz.

1

Összesen

-

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati
javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Város Képviselő-testületének
…./2021. (X. 20.) határozata
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról
1) A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében alapuló
hatáskörében eljárva a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési
előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletén (a
továbbiakban: Költségvetési rendelet) belül az alábbi módosításokat rendeli el:
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Módosítás
megnevezése az
önkormányzati
költségvetésben

Támogatott

Támogatási cél

Költségvetési
módosítás összege Ft

Működési célú
pénzeszköz átadás
államháztartáson
kívülre

„Jász Foci” Jászberény
Labdarúgásáért
Alapítvány

2021. évi működés

694.805

2

Személyi juttatás
(tiszteletdíj)

-

-

-601.563

3

Szociális hozzájárulási
adó (tiszteletdíj
járuléka)

-

-

-93.242

Sorsz.

1

Összesen

-

2) A fenti táblázat 1. sorában szereplő összeg átutalására az e tárgyban kötendő
támogatási megállapodás aláírását követően kerülhet sor.
3) A Képviselő-testület megbízza a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a támogatási
megállapodást készítse el.
Határidő: 2021. október 31. (a támogatási megállapodás megkötésére)
Felelős: Budai Lóránt polgármester (a támogatási megállapodás aláírása
vonatkozásában)
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője (a támogatási megállapodás
előkészítése vonatkozásában)
4) A Képviselő-testület megbízza a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a fenti
változásokat a Költségvetési rendelet aktuális módosítása során terjessze a Képviselőtestület elé.
Felelős:
Határidő:

Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője
negyedévente, a költségvetési rendelet módosításakor

Erről:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Gazdasági Osztály – helyben,
3. PH Számviteli Iroda – helyben,
4. „Jász Foci” Jászberény Labdarúgásáért Alapítvány – Jászberény,
5. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja,
6. Képviselő-testület valamennyi tagja,
7. Irattár é r t e s ü l .
J á s z b e r é n y, 2021. szeptember 17.
Budai Lóránt s.k.
polgármester
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