MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 791/2020

Návrh na uznesenie
Na zmena programového rozpočtu mesta Komárna a rozpočtovej
organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2020
Komárom város és az Idösek otthona 2020-es költségvetésének
módosító javaslata
Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Ing. Bíró Adrianna
Ing. Mgr. Zita Adamová

Odborná komisia/
Véleményező szakbizottság
Komisia pre otázky sociálne, zdravotné, bytové/Szociális,
egészségügyi és lakásügyi bizottság
Finančná komisia – Pénzűgyi bizottság
Rada - Tanács
Prílohy - Mellékletek:
VZN Mesta Komárno 5/2017
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Dátum/dátum

17.06.2020

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 791/2020

Dôvodová správa - Indoklás:
Mesto Komárno v rámci poskytovania sociálnej služby v jedálni formou donášky stravy
priamo do domácnosti prijímateľa sociálnej služby zabezpečuje stravovanie pre viac ako 90
klientov aj počas letných školských prázdnin v spolupráci so Zariadením pre seniorov
Komárno v zmysle § 4 ods. 5 písm. c) VZN Mesta Komárno č. 5/2017 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby
v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, 94501 Komárno.
Vzhľadom na dovolenkové obdobie a pre donášku jedál do domácnosti zvýšený počet
obedov, Zariadenie pre seniorov Komárno prijalo do zamestnania pomocnú pracovnú silu do
kuchyne na obdobie júl a august 2020 a na mzdové výdavky uvedenej pomocnej pracovnej
sily v celkovej výške 1200,00 eur, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno žiada finančnú
podporu od zriaďovateľa zariadenia.

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Finančná kontrola: vykonaná - ok
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie zo dňa:
Hlasovanie:
Stanovisko FB komisie zo dňa:
Hlasovanie:
Stanovisko MR zo dňa: 17.06.2020
Hlasovanie: 7-0-0

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata
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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 791/2020

Návrh na uznesenie
Na zmena programového rozpočtu mesta Komárna a rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Komárno

A/

berie na vedomie
žiadosť riaditeľky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno Mgr.
Hedvigy Polgárovej o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 1200 eur na
mzdové výdavky pomocnej pracovnej sily v kuchyni zariadenia.

B/

schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu mesta na rok 2020, presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky nasledovne:
a) zníženie bežných výdavkov, program 7.2, Sociálny a správny odbor, odd. 10,
položka 637027, o sumu 1200,00 eur
b) zvýšenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov,
program 7.3., odd. 10, položka 637.027.72g – Odmeny pracovníkov
mimopracovného pomeru, na mzdové výdavky pomocnej pracovnej sily v kuchyni
zariadenia, o sumu 1200,00 eur
2. zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtovej organizácie Zariadenia pre
seniorov Komárno o sumu 1200,00 eur na rok 2020 na mzdové výdavky pomocnej
pracovnej sily v kuchyni zariadenia.

C/

žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020
2. Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov
Komárno na rok 2020 v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
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