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Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. szeptember 29-ej ülésére

1 73/2014.(IV.28.sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés
2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet alapján támogatási igényt
nyújt be a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása céljából, a maximális 54
munkanapra 205 fő rászoruló gyermek tekintetében, mely létszámon belül 10 gyermek
melegétkeztetését saját forrásból biztosítja, a 2014. évi költségvetésének rendkívüli

gyermekvédelmi keret terhére.
A Képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert, valamint Dr. Földesi Szabolcs

jegyzőt, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: 2014.május 7.

275/2014.(VI.30.) sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Működési célú központosított támogatás /B1 15/KÖT megemeli: 4.443 E Ft-tal

018010-0 kf. Önk-ok elszámolása a kp-i ktgvetéssel
(Nyári étkeztetés)

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadások előir.:
Egyéb szolgáltatások /K337/ KÖT megemeli: 3.498 E Ft-tal

Működési célú előzetesen felsz. le nem vonható AFA
Működési célú előzetesen felszámított AFA /K3 51 / KOT megemeli: 945 E Ft-tal

011130-0 kf. Öiik. ált. ig. tev.
(Nyári étkeztetés)

Felelős: Siklósi István polgármester

Végrehajtás:
A 173/2014.(IV.28.) sz. határozatban a szociális nyári gyermekétkeztetés saját forrásból

biztosítandó része,esetében a forrás lett megjelölve és ‚hogy 10 fö gyermek létszámra



vonatkozik:fedezet biztosítva a 2014. évi költségvetésének rendkívüli gyermekvédelmi keret

terhére.
Szükséges a fedezet számszerű bemutatása a konkrét felhasználás ismeretében és

határozatban foglalása is.! A 173!2014.(IV.28.) sz .és a 275!2014.(VI.30.) sz. határozatokban

foglaltak figyelembevételével.!

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés

2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet alapján támogatási igényt

nyújtott be a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása céljából, a maximális 54

mimkanapra 205 fő rászoruló gyermek tekintetében, mely létszámon belül 10 gyermek

melegétkeztetését saját forrásból biztosítja, a 2014. évi költségvetésének rendkívüli

gyermekvédelmi keret terhére az alábbiak szerint.:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104051-0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások KOT

Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás(Gyvt.2 1 *)
-Családi támogatás ÖNK /K42!előirányzatát: csökkenti: 238 E Ft-tal

- intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: -238 E Ft

- autóbusz közlekedés: O E Ft

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadások előir.: -

Egyéb szolgáltatások íK3 37! KOT meeme1i: 187 E Ft-tal

Működési célú előzetesen felsz. le nem vonható AFA

Működési célú előzetesen felszámított AFA !K351! KOT megemeli: 51 E Ft-tal

011130-0 kf. Önk. ált. ig. tev.
(Nyári étkeztetés)

Felelős: Siklósi István polgármster
Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés.

Mezőberény, 2014. szeptember 2.

Zoltán
pénzügyi osztályvezető


