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Előterjesztés

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28-i
rendkívüli ülésére
Napirend: Előterjesztés a Latinovits Zoltán Művelődési Ház beruházási kérelméről
Előterjesztő: Moldován István művelődési ház intézményvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés megtervezése során a dologi kiadásoknál a K64-es soron (tárgyi
eszköz beszerzés) 750.000 Ft került tervezésre, annak érdekében, hogy ha évközben eszközök,
berendezések, gépek hibásodnának meg, ezeket tudjuk pótolni, illetve alkatrészt tudjunk
vásárolni.
A művelődési ház üzemeltetése során a programok miatt jelentős mennyiségű takarítási, és
tisztítási feladatot kell ellátnunk. A foteleket és a mintegy 300 előadásokon használt székeket
kárpittisztítóval tisztítjuk rendszeresen. Sajnos a kárpittisztítónk öreg, az elmúlt évben már
kétszer javíttattuk közel 60.000 Ft-ért és most megint elromlott.
Egy új gép ára 80-100 ezer forint. Véleményünk szerint célszerűbb egy új gépet vásárolni az
ismétlődő, költséges javíttatások helyett, ezért vásároltunk egy új gépet. Azonban a kiszállítás
után derült ki számomra, hogy ez nem eszközbeszerzésnek minősül, hanem beruházásnak,
tekintettel arra, hogy egy évnél tovább használandó eszközről van szó.
A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy 2022. évi költésvetés tervezésénél az
önkormányzati intézmények takarékos gazdálkodásra lettek ösztönözve, ezért beruházásra
nem tervezhettek.
Kérem a Képviselő-testületet annak támogatására, hogy a K64-es (tárgyi eszköz beszerzés)
sorra betervezett 750.000 Ft-ból megvásárolhassuk a takarítógépet, majd a legközelebb
esedékes költségvetési rendelet módosításnál a tárgyi eszköz beszerzés sorról, a beruházás
sorra utólag átvezethessük az összeget.
Az intézményben jelenleg is bérletes színházi előadások folynak, fontos lenne a kulturált,
tiszta környezet fenntartása, a székek, fotelek folyamatos tisztítása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek, és a
költségvetési rendelet módosításánál a művelődési ház tárgyi eszköz beszerzésére elkülönített
összegből 100.000,- Ft átcsoportosítását a beruházási költségekhez engedélyezni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
............./2022.(.............) határozata

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Latinovits
Zoltán Művelődési Ház kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja a Művelődési Ház takarítógép vásárlását, és hozzájárul
ahhoz, hogy az intézmény költségvetéséből 100.000 Ft a tárgyi eszköz sorról
átcsoportosításra kerüljön a beruházási költségekhez.
Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására irányuló
következő előterjesztésben az átcsoportosítást tervezze be.

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester
Közreműködik: dr. Glöckler Ferenc jegyző
Határidő: értelem szerint
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