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-2Általános és részletes indoklás
Martfű Város Önkormányzata Képviselő -testületének az
önkormán yzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló
1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 28-án elfogadta a 2019.
évi költségvetését az 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási,
bevételi főösszege 2 011 172 e Ft, amelyet a 8/2019.(V.31) önkormányzati rendelet 2019.
június 1-i hatállyal 2 062 637 e Ft-ra módosított. A rendelet módosítására az alábbiak szerint
teszek javaslatot:
I. Saját hatáskörű módosítások
II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás
III. Többletbevételek
I. Saját hatáskörű módosítások
1. / Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2019.(V.30.) határozatával Dr.
Papp Antal polgármesternek eredményes munkája elismeréseként 3 havi illetményének
megfelelő összegű jutalmat állapított meg a költségvetés általános tartalékkerete terhére.
(1.794.900,- Ft + 350.006,- Ft járulék)
Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken
Önkormányzat személyi juttatás előirányzata nő
Önkormányzat járulék előirányzata nő

2 145 e Ft
1 795 e Ft
350 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2019.(VI.6.) határozata
„Közkonyha fejlesztése” beruházás megvalósítása érdekében saját erő vállalásáról döntött. A
szükséges bruttó 32.000.000,- Ft saját forrást a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés
általános tartaléka biztosítja.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
Önkormányzat felhalm.kiad.(beruházás) előir. nő

32 000 e Ft
32 000 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2019.(VI.6.) határozata a
„Martfűi közkonyha fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési
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tartalék.
Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken

572 e Ft

Önkormányzat dologi kiadások (szakmai szolg.) előirányzata nő 572 e Ft
d./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2019.(VI.6.) határozata konyha
gázellátásának és használati meleg víz készítésének komplett korszerűsítéséhez előirányzat
biztosításáról döntött. A Képviselő-testület a szükséges forrást, bruttó 8.255.157,- Ft-ot a
2019. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) előir. nő

8 255 e Ft
8 255 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2019.(VI.6.) határozata
engedélyezi NILFISK RS 850 utcaseprő gépjármű beszerzését bruttó 8.000.000,- Ft
összegben, amelyhez a szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
Önkormányzat felmalmozási kiadások (beruházás) előir. nő

8 000 e Ft
8 000 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2019.(VI.6.) határozata
előirányzat biztosításáról rézsűkasza vásárlására. A 2019. évi költségvetésben (9. melléklet
19. pont) betervezett 1.500.000,- Ft összeget kiegészíti bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeggel az
önkormányzat általános tartaléka terhére. FRONTINI BUTTERFLY 300 típusú rézsűkasza
vásárlására nettó 1.920.000,- Ft +ÁFA, bruttó 2.438.400,- Ft összegben.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) előir. nő

1 000 e Ft
1 000 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2016. (VI.6) határozata a
városban működő közterületi kamerák létesítéséhez előirányzat biztosításáról. A Képviselőtestülete Martfű Város Önkormányzata részére engedélyezi a térfigyelő kamerák felszerelését,
amelyhez nettó 1.354.900,-Ft+ÁFA (bruttó 1.720.723,-) összegű előirányzatot biztosít az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) előir. nő

1 721 e Ft
1 721 e Ft

-4h./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019.(VI.27.) határozata a TOP1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása
Martfűn” című pályázat keretében az óvoda épület építési munkái során felmerült pótmunkára
13.686.383,- Ft (Fordított ÁFA), összesen bruttó 17.377.896,- Ft összeget a 2019. évi
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken

17 378 e Ft

Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) előir. nő

13 687 e Ft

Önkormányzat dologi kiadások (fizetendő ÁFA) előir. nő

3 691 e Ft

i./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2019.(VI.27.) határozata a
Garzonház tetőszigetelési munkáira előirányzat biztosításáról. A Képviselő-testület a
munkálatok elvégzéséhez az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalék
kerete terhére 35.433.071,- Ft + Áfa, összesen 45.000.000,- Ft összegű előirányzatot biztosít.
Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken
Önkormányzat felhalm.kiadások (felújítás) ei. nő

45 000 e Ft
45 000 e Ft

j./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019.(VI.27.) határozata a
„Garzonház

tetőszigetelési

munkái”

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

lefolytatásához

közbeszerzési tanácsadó megbízásáról 338.583,- + 91.417,- Ft Áfa díjazásért, amely fedezete
az általános tartalék.
Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken

430 e Ft

Önkormányzat dologi kiadások (szakmai szolg.) előirányzata nő 430 e Ft
k./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2019.(VI.27.) határozata a „Ki
kicsoda Martfűn” című kiadvány nyomdai költségeihez előirányzat biztosításáról. A könyv
1000 példányban történő kiadásához szükséges 1.320.000 Ft + 5% ÁFA fedezetet az
Önkormányzat általános tartalék kerete biztosítja.
Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken
Önkormányzat dologi (reklám és propaganda) kiadások ei.nő

1 386 e Ft
1 386 e Ft

l./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2019.(VII.18.) határozata a
„Városháza homlokzatának felújítása „ feladat megvalósítása érdekében kiegészítő
előirányzat biztosításáról döntött. A 17.989.134,- Ft +ÁFA összegű kiegészítő forrást az
Önkormányzat általános tartalék kerete terhére biztosítja.
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Önkormányzat felhalm. kiadások (felújítás) ei. nő

22 846 e Ft
22 846 e Ft

ly./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2019.(VII.18.) határozata az
Európai

Mobilitási

Hét

programjához

való

csatlakozásról.

Az

autómentes

nap

megszervezésével kapcsolatos kiadásokra 200.000,- Ft előirányzatot biztosít a 2019. évi
költségvetés általános tartalék kerete terhére.
Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken
Önkormányzat dologi kiadások előirányzata nő

200 e Ft
200 e Ft

m./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat
biztosítása.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken

12 650 e Ft

Önkormányzat dologi kiadások (egyéb szakmai sz.) előir. nő

8 008 e Ft

Önkormányzat felhalm. kiadások (beruházás) előirányzat nő

4 228 e Ft

Önkormányzat személyi juttatások (közl. ktgtér). ei. nő

33 e Ft

Önkormányzat egyéb működési célú kiadások előir. nő

1 e Ft

Önkormányzat felhalm.(beruházás ÁFA) kiadások ei. csökken
Önkormányzat dologi (fizetendő ÁFA) előir. nő
PH dologi kiadások (egyéb szakmai szolg.) előirányzat nő

37 134 e Ft
37 134 e Ft
380 e Ft

n./ Martfű Város 2019. évi eredeti költségvetésében a 16. melléklet céltartalékok között
betervezett béren kívüli juttatás felhasználása intézményenkénti bontásban.
Önkormányzat céltartalék (fogl.elism) ei. csökken

10 000 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatás előirányzata nő 2 952 e Ft
járulék előirányzata nő

576 e Ft

Gyermekjóléti és Szoc.Sz.Kp.személyi juttatás előirányzata nő 2 445 e Ft
Martfű V. Műv. Kp. és K.
Polgármesteri Hivatal

járulék előirányzata nő

477 e Ft

személyi juttatás előirányzata nő

852 e Ft

járulék előirányzata nő

166 e Ft

személyi juttatás előirányzat nő
járulék előirányzata nő

Önkormányzat

2 046 e Ft
399 e Ft

személyi juttatás előirányzata nő

73 e Ft

járulék előirányzata nő

14 e Ft

-6o./ A „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” elnevezésű
pályázati kiírásra „MARTFŰ IVÓVÍZELLÁTÁS REKONSTRUCIÓ” tárgyában benyújtott
támogatási kérelmének elbírálásra elutasításra került.
Önkormányzat egyéb felh. céltartalék előir. nő

14 288 e Ft

Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) előirányzat csökken

14 288 e Ft

p./ Bácsvíz Zrt. által 2015-től mostanáig elvégzett felújítási feladatok díja bruttó 19.194.312,Ft.
Önkormányzat egyéb felhalm.célú céltart. előir. csökken
Önkormányzat felhalm.kiadások(felújítás) előir. nő

19.194 e Ft
19.194 e Ft

q./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124-125/2019.(VII.18.) határozatával
döntött a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére „ÖNKORMÁNYZATI
ELISMERŐ OKLEVÉL” elismerés adományozásáról. Az elismeréshez tartozó pénzösszeget
(120.000,- Ft-ot) az intézmény finanszírozás keretében kapja meg, így előirányzatát át kell
csoportosítani az intézmény költségvetésébe.
Önkormányzat általános tartalék előir. csökken

120 e Ft

Önkormányzat egyéb külső szem.(kitüntetettek) ei. nő

120 e Ft

M.V.Műv Kp. és K. dologi kiadások előir. nő

120 e Ft

Önkormányzat egyéb külső szem.(kitüntetettek) ei. csökken

120 e Ft

r./ A 2019. évi XLVIII. törvény a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről
szóló rendelkezéseket tartalmaz. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
módosításával az adó mértéke július 1-től 19,5%-ról 17,5%-ra csökken.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő

2 377 e Ft

Polgármesteri Hivatal járulék előirányzata csökken

532 e Ft

Önkormányzat járulékok előirányzata csökken

190 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde járulék előirányzata csökken

845 e Ft

V. Művelődési Központ és K. járulék előir. csökken

212 e Ft

Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Kp. járulék ei. csökken

598 e Ft

s./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019.(III.1.) Ö. rendelet 16.
mellékletében az Önkormányzat, a 17. mellékletében a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tételes
kiadási előirányzatai szerepelnek. Évközben a végleges kötelezettség vállalásoknak
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belül az előirányzat főcsoportok közötti átcsoportosítás a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. A kiemelt előirányzat csoportokon belüli belső átcsoportosítás saját hatáskör,
amelyről a mellékletek szerint kívánjuk tájékoztatni a Képviselő- testületet.
1. Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár belső átcsoportosítás:
M.V.Műv.Kp. és K. e. fej. kez. műk. célú támogatás ei. csökken
M.V.Műv. Kp. és K. e. fej. kez. felhalmozási célú tám. ei. nő

1 265 e Ft
1 265 e Ft

2. Polgármesteri Hivatal belső átcsoportosítás:
PH felhalmozás kiadások (egyéb tárgyi eszk. besz.) előir. csökken
PH felhalmozási kiadások (inf.eszk.besz.) előir. nő

9e Ft
9 e Ft

PH dologi kiadások (egyéb) előirányzat csökken
PH dologi kiadások (fizetendő ÁFA) előir. nő

32 e Ft
32 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat átcsoportosítása
a./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár Média csoportja számára számítógép vásárlása
149.000,- Ft + ÁFA értékben.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
M.V.Műv. Kp. és K. felhalm. kiadások (beruházás) előir. nő

190 e Ft
190 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2019.(VII.18.) határozata
könyvtárfejlesztési pályázat benyújtásához önerő biztosításáról. A Martfű Városi Művelődési
Központ és Könyvtár által benyújtandó pályázathoz szükséges 10% önerő összeget az
Önkormányzat általános tartalék kerete biztosítja.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
M.V.Műv.Kp.és K. felhalm. kiadások (felújítások) ei. nő

350 e Ft
350 e Ft

3./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat átcsoportosítása
a./ Megnövekedett konyhai feladatok ellátásához szükséges mosogatógép ( +tartozékok,
beszerelési és szállításai ktg.) beszerzése.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken
Játékvár Ó. és B. felhalm.kiadások(NÉ TE,beruházás) ei. nő

700 e Ft
700 e Ft

-84./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat átcsoportosítása
a./ Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken

2 752 e Ft

Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. személyi jutt. előir. nő

784 e Ft

Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. járulékok előir. nő

152 e Ft

Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. dologi kiadások előir. nő
Gy. és Szoc. SZ. Kp. felhalmozás (KÉ TE) kiadások ei. nő

1 710 e Ft
106 e Ft

A I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát
nem módosítja.
II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás
1./ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet
IV. 3. pontja alapján: Kulturális illetmény pótlék támogatására pótelőirányzat biztosítása
(1.086.819,-Ft) 4 hó. A pótlék összegét az Önkormányzat megelőlegezése alapján a V.
Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi eredeti költségvetésébe betervezte, így a
támogatás összege az önkormányzat általános tartalékkeretét növeli.
Önkormányzat kulturális feladatainak támog. előir. nő

1 087 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő

1 087 e Ft

2./ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet
I.5. pontja alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzaton belül: a
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja 4 hónap 331.135.- Ft.
Önkormányzat általános állami támogatás előir. nő
Önkormányzat személyi juttatás előirányzata nő
Járulék előirányzata nő
Játékvár Óvoda és Bölcsőde szem. juttatás előir.nő
Járulék előirányzata nő
Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Kp. szem. juttatás előir. nő
Járulék előirányzata nő
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előir. nő
Járulék előirányzata nő

331 e Ft
2 e Ft
1 e Ft
108 e Ft
21 e Ft
30 e Ft
6 e Ft
137 e Ft
26 e Ft

-93./ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok
támogatása jogcímen belül 1. pont Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 1.385.072,Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde,
valamint a Gyermekjóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti költségvetésében is tervezésre került a
személyi juttatások és a járulékok soron.
Önkormányzat szoc. gyermekjóléti és gy.étk. fel. tám. előir. nő 1 385 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő

1 385 e Ft

4./ A Belügyminisztérium Martfű Város Önkormányzata részére a 1354/2019. (VI.14.) Korm.
határozata alapján a Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja
címen kapott állami támogatás kiegészítés. A módosítások összege az eredeti költségvetésben
minden intézménynél beépítésre kerültek.
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő

5 505 e Ft

Önk. II.1. Köznevelési fel.tám. előirányzat nő

2 145 e Ft

Önk. III.3. Szoc. és gyermekjóléti fel. tám előir. nő

494 e Ft

Önk. III.5. Gyermekétkeztetés tám. előir. nő

2 602 e Ft

Önk. IV.1. d) Közművelődési fel. tám. előir. nő
5./

Nemzeti

Egészségbiztosítási

Alapkezelő

által

264 e Ft
védőnők

béremelésére

nyújtott

feladattámogatás.
Önkormányzat egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülről ei. nő
GYSZSZK személyi juttatás előir. nő

652 e Ft
555 e Ft

GYSZSZK járulékok előir. nő

97 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 8 960 e Ft-tal
növeli.
III. Többletbevétel
1./ Önkormányzat többlet bevétele
a./ Az állami támogatások 2017. évi elszámolásából és a Magyar Államkincstár által történt
felülvizsgálat során keletkezett többletbevétel (518.423,- Ft).
Önkormányzat elszámolásból származó bevételek előir. nő
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő

518 e Ft
518 e Ft

- 10 b./ Az állami támogatások előző évi elszámolásából és a Magyar Államkincstár által történt
felülvizsgálat során keletkezett többletbevétel (349.695,- Ft).
Önkormányzat elszámolásból származó bevételek előir. nő
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő

350 e Ft
350 e Ft

c./ Villámcsapás kár, biztosító által megállapított és kifizetett kár értéke 410.301,- Ft.
Önkormányzat egyéb szakmai szolg. előir. nő
Önkormányzat egyéb működési bevétel előir. nő

410 e Ft
410 e Ft

d./ EFOP „Közösségépítés és felzárkóztatás” pályázat bevétele 25.000.000,- Ft, amely a még
számlán szereplő összeggel együtt az alábbiak szerint kerül felhasználásra.
Önk. működési célú támogatás ÁHT-n bel. ei. nő

25 000 e Ft

Önk. általános tartalék előirányzat csökken

1 465 e Ft

Önk. EFOP céltartalék előir. csökken

1 715 e Ft

Önk. személyi juttatások (repi) előir. nő

947 e Ft

Önk. járulékok előirányzat nő

461 e Ft

Önk. dologi kiadások (egyéb szakmai) előir. nő

26 772 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal többlet bevétele
a./ A 2019. május 26-án megtartott Európai Parlamenti képviselők választásának
lebonyolításához nyújtott támogatás bevétele (1.602.476,- Ft).
PH egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n belülről előir. nő
PH személyi juttatás előirányzat nő

1 602 e Ft

1 149 e Ft

PH járulék előirányzat nő

243 e Ft

PH dologi kiadások előirányzat nő

210 e Ft

b./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján évente két
alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére természetbeni
támogatás igényelhető. Az augusztusi I. ütem igényelt összege 351.000 e Ft.
Önk. e működési célú támog. bev. ÁHT-n belülről előir. nő
PH ellátottak pénzbeli juttatásai (családi támogatások) eir. nő

351 e Ft
351 e Ft

- 11 3./ Martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár többlet bevétele
a./ Az Intézmény által benyújtott pályázatokból származó többletbevétel (Mozi pályázat
840.000,- Ft. Múzeumi restaurációs pályázat 180.000,- Ft. Kórustalálkozós pályázat 100.000,Ft. Múzeumok Őszi Fesztiválja pályázat 102.000,- Ft.)
Műv. Kp és K e fej. kez. műk. célú támogatás előir. nő
Műv. Kp és K dologi kiadások előirányzata nő

1 222 e Ft
1 222 e Ft

b./ A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati támogatás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Amatőr Képző-és Iparművészeti tárlat megrendezésére 450.000,- Ft + ÁFA.
Műv. Kp. és K. e fej. kez. műk. célú támogatás ei. nő

540 e Ft

Műv. Kp. és K. külső személyi juttatás (megbízási díj) előir. nő

60 e Ft

Műv. Kp. és K. külső személyi juttatás (repi) előir. nő

55 e Ft

Műv. Kp. és K dologi kiadások előirányzata nő

425 e Ft

4./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ többlet bevétele.
Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. működési bev.(ÁFA visszat.) ei. nő
Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. dologi kiad. (fiz.ÁFA) ei. nő

8 515 e Ft

8 515 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 38 508 e Ft-tal növeli.
Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 47 468 e
Ft-tal növelik.
Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 2 110 105 e Ft-ra módosul.
A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.
Martfű, 2019.09.26.
Dr. Papp Antal
Polgármester
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