
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. március 29-ei soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

69/2018. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Intézményi létszámadatok módosítása” című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati forrás biztosítása nélkül az 
EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú „Keszthelyi Nő-Köz-Pont” c. pályázatok megvalósításából 
adódóan a MELLÉKLET szerint jóváhagyja 2018. április 1. napjától a Goldmark Károly Művelődési 
Központ, valamint a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetési előirányzat 
módosításait. 

2. Az 1. pont alapján a képviselő-testület az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú „Keszthelyi Nő-Köz-
Pont” c. pályázathoz kapcsolódóan a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámát 2018. 
április 1. napjától 2020. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra – 1 fő munkaviszony 
keretében heti 40, és 1 fő munkaviszony keretében heti 30 órában történő foglalkoztatásával – 13 főről, 
2 fővel 15 főre emeli, melynek fedezetét a költségvetési szerv a pályázati támogatás terhére biztosítja. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2018. évi költségvetésének az 
előterjesztéssel érintett intézmények költségvetési előirányzatainak és létszámkeretének módosítása 
iránti szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület továbbá felkéri az érintett 
intézményvezetőket a jelen határozathoz és a pályázatok megvalósításához kapcsolódó intézkedések 
megtételére, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjét az előirányzat módosításhoz szükséges 
adatok megküldésére. 

 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet módosítására: 2018. június 28. 

3.pont szerinti adatszolgáltatásra 2018. május 15. 
Felelős:   Ruzsics Ferenc polgármester 

  Dr. Horváth Teréz jegyző 
  (Dr. Skoda Lilla osztályvezető 

 Tóth Eszter osztályvezető) 
 Felkérésre: érintett intézményvezetők 

 
Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 

     jegyző       polgármester  
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 
  



 
MELLÉKLET 

 
Goldmark Károly Művelődési Központ pályázataiban megjelenő, 2018. évet érintő költségvetési sorainak 

részletezése1 az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú „Keszthelyi Nő-Köz-Pont” c. pályázathoz kapcsolódóan:  

(I/1. tábla) 

Költségvetési sor Költség tétel megnevezése 2018. évben 

összesen Ft 

Személyi jellegű 

kiadások 

Megbízási díj, személyi jellegű 

költségek  

2 034 059 

Személyi jellegű 

kiadások 

Megbízási díj járulékai, személyi 

jellegű költségek  

396 642 

Személyi jellegű 

kiadások összesen 

Megbízási díj és járulékai, egyéb 

személyi jellegű költségek  

2 430 701 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Tárgyi eszköz beszerzés 

(informatikai eszközök) 

10 759 700 

Dologi kiadások Szolgáltatás beszerzések: (stratégia 

kidolgozása, felmérések, 

tananyagok adaptálása, képzés és 

catering) 

14 609 647 

Összesen 2018 év:  27 800 048 

 
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központnak az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú „Keszthelyi Nő-Köz-
Pont” c. pályázathoz kapcsolódóan 2018. évet érintő költségvetési sorainak részletezése:2 

(I/2. tábla) 

Költségvetési sor Költség tétel megnevezése 2018. évben 

összesen Ft 

Személyi jellegű 

kiadások 

Munkabér 4 661 923 

Személyi jellegű 

kiadások 

Munkabér járulékai 909 075 

Személyi jellegű 

kiadások összesen 

Munkabér és járulékai 5 570 998 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Tárgyi eszköz beszerzés 

(informatikai eszköz, bútor, 

gyermekjátékok) 

1 827 530 

Dologi kiadások Szolgáltatás beszerzés (képzés 

idejére gyermekfelügyelet, bérleti 

díj, Nő-Köz Pont iroda, Fő tér 4.) 

1 593 741 

Összesen 2018. év:  8 992 269 

 

 

                                                      
1 Fenti kiadások az intézmény kapcsolódó bevételi költségvetési sorain ugyanezen összegekkel kerülnek feltüntetésre. 
2 Fenti kiadások az intézmény kapcsolódó bevételi költségvetési sorain ugyanezen összegekkel kerülnek feltüntetésre. 


