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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A mindennapi munka hatékonyságának növelése érdekében három előirányzat-módosítással kap-
csolatos kérés érkezett. Az előirányzatokat a következő kiadásokra szeretné fordítani az óvodave-
zető, a jegyző és a polgármester: 

a) a Kismarosi Kis Morgó Óvodába mosogatógép beszerzésre került sor, amelynek segítsé-
gével az óvodai gyermekétkeztetési feladat jóval hatékonyabban látható el és a mosogatás 
minősége is javul. Erre azonban az intézménynek +310.000 Ft előirányzatra van szüksége, 
amit a céltartalék terhére az Önkormányzat – döntés esetén – biztosítani tud. 

b) a Vilcsek Gyula Általános Iskola szakmai és üzemeltetési feladatait az Önkormányzat át-
adta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, azonban az iskolai gyermekétkezte-
tés ellátása továbbra is az Önkormányzat kötelező feladata. Ebből kifolyólag az Önkor-
mányzat gondoskodik az iskolai ebédlő karbantartásáról, az égők cseréjéről, az edényzet 
pótlásáról, stb. Felmerült, hogy a mosogatást az Iskolában is hatékonyabbá és jobb 
színvonalúbbá tudnánk tenni, ha vásárolnánk az Óvodaihoz hasonló mosogatógépet. Eh-
hez +470.000 Ft előirányzat átcsoportosításra van szükség, szintén a céltartalék terhére. 

c) az adófelderítés elvégzéséhez, a műszaki munka támogatásához a Kismarosi Közös Ön-
kormányzati Hivatalnak szüksége van egy olyan laptopra (megfelelő mennyiségű memóri-
ával, proceszorral), amely képes kezelni az ortófotót és ehhez kapcsolódóan egy olyan 
szoftvert, amelynek segítségével a helyrajziszámos térkép rávetíthető a fotóra. Ehhez 
+300.000 Ft előirányzatra van szüksége a Hivatalnak, szintén a céltartalék terhére. 

 
A céltartalék összege jelenleg: 12.654.985 Ft, tehát a fenti átcsoportosítások ebből az összegből 
finanszírozhatók. 
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosításokra vonatkozó 
előterjesztésemet megtárgyalni és mindhárom határozati javaslatomat elfogadni szíves-
kedjen. 
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A. Határozati javaslat: 
Kismaros Község Önkormányzat 

…/2016. (IX….) sz. KT határozata az Óvoda mosogatógép beszerzésére vonatkozóan 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Morgó Óvodába beszerzett mo-
sogatógéphez a szükséges előirányzat-módosítást kéri végrehajtani. Egyben felkéri a Hivatalt, 
hogy a következő előirányzat-módosítás alkalmával a lenti módosítást a költségvetési rendeleten 
vezesse át. 
 
Óvoda (K6 – beruházás): +310.000 Ft 
Óvoda (B8 – intézményfinanszírozás): +310.000 Ft 
Önkormányzat (K9 – intézményfinanszírozás): +310.000 Ft 
Önkormányzat (K5 – céltartalék): -310.000 Ft 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
 

B. Határozati javaslat: 
Kismaros Község Önkormányzat 

…/2016. (IX….) sz. KT határozata az Iskola mosogatógép beszerzésére vonatkozóan 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vilcsek Gyula Általános Iskolába 
beszerzendő mosogatógéphez a szükséges előirányzat-módosítást kéri végrehajtani. Egyben felké-
ri a Hivatalt, hogy a soron következő előirányzat-módosítás alkalmával a lenti módosítást a költ-
ségvetési rendeleten vezesse át. 
 
Önkormányzat (K6 – beruházás): +470.000 Ft 
Önkormányzat (K5 – céltartalék): -470.000 Ft 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
 

C. Határozati javaslat: 
Kismaros Község Önkormányzat 

…/2016. (IX….) sz. KT határozata a Hivatal laptop beszerzésére vonatkozóan 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kismarosi Közös Önkormányzati 
Hivatalba beszerzendő laptophoz a szükséges előirányzat-módosítást kéri végrehajtani. Egyben 
felkéri a Hivatalt, hogy a soron következő előirányzat-módosítás alkalmával a lenti módosítást a 
költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
Hivatal (K6 – beruházás): +300.000 Ft 
Hivatal (B8 – intézményfinanszírozás): +300.000 Ft 
Önkormányzat (K9 – intézményfinanszírozás): +300.000 Ft 
Önkormányzat (K5 – céltartalék): -300.000 Ft 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 


