
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 
Társulási Tanácsának 

      /2022. (X.11.) sz. nyílt határozata 

 
az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2022. évi 
költségvetésének módosításáról 
 
 

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Esztergár Lajos Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat és Központ 2022. évi költségvetésében az alkalmazottak szá-
mára cafeteria juttatást biztosít, mely I. félévi fedezetét a Pécsi Többcélú 
Agglomerációs Társulás „Tartalékok” zárolt kiadási előirányzata terhére, köz-
ponti irányítószervi működési célú támogatás folyósításával biztosítja 
7.149.274 Ft összegben.  
 

2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a határozat 1. pontja szerinti juttatás biz-
tosítása érdekében az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ     „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” kiadási előirányzatát     
5. 585.370 Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó” kiadási előirányzatát 1 563 904 Ft-tal megemeli a „Központi irányító 
szervi működési célú támogatás teljesítése” bevételi előirányzatának egy-
idejű megemelése mellett. 

 
3. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Esztergár Lajos Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat és Központ alkalmazottai számára a munkaruha biztosítására 
9 205 205 Ft fedezetet biztosít a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 
„Tartalékok” zárolt kiadási előirányzata terhére, a „Központi irányító szervi 
működési célú támogatás folyósítás kiadásai” kiadási előirányzata megeme-
lése mellett. 
 

4. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a határozat 3. pontja szerinti juttatás biz-
tosítása érdekében az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” kiadási előirányzatát 
7 969 875 Ft-tal, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó” kiadási előirányzatát 1 235 330 forinttal megemeli a” Központi irányító 
szervi működési célú támogatás teljesítése” bevételi előirányzatának meg-
emelése mellett. 

 
5. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Esztergár Lajos Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat és Központ részére a működési kiadások fedezetére, különös 
tekintettel a közüzemi díjakra és az ellátottak kiadásaira összesen 
10.000.000 Ft fedezetet biztosít a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 
„Tartalékok” zárolt kiadási előirányzata terhére, a „Központi irányító szervi 
működési célú támogatás folyósítás kiadásai” kiadási előirányzata megeme-
lése mellett. 

 
6. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a határozat 5. pontja szerinti támogatás 

biztosítása érdekében az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat és Központ „Dologi kiadások” kiadási előirányzatát 9.750.000 Ft-tal, az 



„Ellátottak pénzbeli juttatásai” kiadási előirányzatát 250.000 Ft-tal megemeli 
a” Központi irányító szervi működési célú támogatás teljesítése” bevételi elő-
irányzatának megemelése mellett. 

 
7. A Társulási Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály veze-

tőjét, hogy a határozat 1-6. pontjaiban meghatározott módosításokat hajtsa 
végre, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
8. A Társulási Tanács felkéri az intézményvezetőt, hogy a kifizetésekről gon-

doskodjon, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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