
..j.. napirendi pont 
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
ELŐLAP

Előterjesztés címe: Javaslat a normatív iskolai, óvodai, bölcsődei és felnőtt szociális étkeztetés 
költségvetési előirányzat átcsoportosítására

Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalma szerint.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
Kertészné Antal Márta ov.

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 12. 07.

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság X
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Képviselő-testület X

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: EJ ,
Pénzügyi osztályvezetőhellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: EJ

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

G-^j^yzö^
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Képviselő-testületének és a
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

2022. december havi munkaterv szerinti rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a normatív iskolai, óvodai, bölcsődei és felnőtt szociális étkeztetés 
költségvetési előirányzat átcsoportosítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Göd Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi osztályának tájékoztatása szerint szükségessé vált 
a 2022. évi költségvetésben az étkezési sorokra megtervezett pénzeszközök kiegészítése az 
alábbiak szerint.
Felnőtt szociális étkezés 2022. évi költségvetési előirányzata 
kifizetéshez szükséges plusz:
Az iskolai normatív étkezés 2022. évi költségvetési előirányzata 
kifizetéshez szükséges plusz:
Az óvodai normatív étkezés 2022. évi költségvetési előirányzata 
kifizetéshez szükséges plusz:
A bölcsődei normatív étkezés 2022. évi költségvetési előirányzata 
kifizetéshez szükséges átcsoportosítani

13.000.000,-Ft, az év végi
1.000.000,-Ft

16.000.000,-Ft, az év végi
5.500.000,-Ft

23.000.000,-Ft, az év végi
5.500.000,-Ft
2.916.066,-Ft, az év végi

400.000,-Ft összeget.

Forrás megjelölése: A 2022. évi Feladattal nem terhelt tartalék terhére összesen 12.400.000,-Ft

A költségvetési rendelet 7.§-a értelmében „ A Képviselő-testület a 2022. évi költs égvetésben 
jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. 
bán előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.”

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022. (XII....) PEKJB határozata

Tárgy: Javaslat a normatív iskolai, óvodai, bölcsődei és felnőtt szociális étkeztetés költségvetési 
előirányzat átcsoportosítására

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének PEKJ bizottsága javasolja a képviselő
testületnek, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a
Felnőtt szociális étkezés sorára 1.000.000,-Ft összeget
Az iskolai normatív étkezés sorára 5.500.000,-Ft összeget
Az óvodai normatív étkezés sorára 5.500.000,-Ft összeget
A bölcsődei normatív étkezés sorára 400.000,-Ft összeget
csoportosítson át a feladattal nem terhelt tartalék terhére összesen: 12.400.000,-Ft összegben.

Forrás: Feladattal nem terhelt tartalék
Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző, Határidő: azonnal
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HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022. (XII....) Ök határozata

Tárgy: Javaslat a normatív iskolai, óvodai, bölcsődei és felnőtt szociális étkeztetés költségvetési 
előirányzat átcsoportosítására

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében

A felnőtt szociális étkezés sorára 
Az iskolai normatív étkezés sorára 
Az óvodai normatív étkezés sorára
A bölcsődei normatív étkezés sorára

1.000.000,-Ft összeget
5.500.000,-Ft összeget
5.500.000,-Ft összeget

400.000,-Ft összeget
csoportosít át a feladattal nem terhelt tartalék terhére összesen: 12.400.000,-Ft összegben.

Forrás: Feladattal nem terhelt tartalék
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 07.

Balogh Csaba 
polgármester
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