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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. márciusi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa felosztása

Tisztelt Képvisel -testület!

1) A 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló részeként megállapításra került
önkormányzatunk el  évi pénzmaradványa. Ennek összege 9.119.481.- Ft.

A jelzett keretösszeg az alábbi tételekb l került meghatározásra:

Bank, és pénztárszámlák 2008.12.31-i záró egyenlege: + 17.734.- eFt
Költségvetési aktív függ  elszámolások záró egyenlege: +   3.347.- eFt
Költségvetési passzív függ  elszámolások záró egyenlege: -   10.048.- eFt
El  évben (2007) képzett tartalékok maradványa: -           9.- eFt
Támogatási többlet tárgyévi adóer  képesség vált. miatt: +        48.- eFt
Pénzmaradványt terhel  elvonás (el  évi adóer  vált. miatt) -     1.926.- eFt
Költségvetési befizetés többlettámog. miatt (Közp. ei.) -         27.- eFt
2008. évi költségvetési pénzmaradvány:     9.119.- eFt

2) Az 1) pont szerinti 2008. évi pénzmaradvány összegét  növeli az el  évben képzett (2007. évi) tartalékok
maradványa 8.678.- Ft (a 2007. évi normatíva visszafizetéshez kapcsolódó kamat összege visszautalásra került az
önkormányzat részére). A Képvisel -testület által felosztandó ill. jóváhagyandó egységes, községi szint
pénzmaradvány összege így 9.128.159.- Ft. Ez a keretösszeg teljes mértékben szabad pénzmaradvány, ugyanis
szállítói tartozás, illetve az Egészségbiztosítási Alapból folyósított (OEP) támogatásoknak maradványa nem volt
az önkormányzatnál év végén.

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az igénybe vehet  pénzmaradvány az alábbiak szerint felosztását:
a) Fejlesztési tartalékra javasolunk elkülöníteni 5.000.000.- Ft-ot, mely keretösszeg els dlegesen a megújuló

energiaforrások hasznosításához és az energia megtakarítást eredményez  fejlesztési, felújítási
célkit zésekhez nyújthat az évközi megvalósítás során öner , illetve teljes-kör  saját er  fedezetet a
Képvisel -testület külön jóváhagyásával.

b) ködési célú általános tartalékra javasolunk elkülöníteni 4.128.159.- Ft-ot. E tartalékkeret évközi
igénybevétele szolgálhatja els dlegesen az „ÚT A MUNKÁBA” c. elnevezés  közcélú foglalkoztatáshoz
kapcsolódó járulékos többletköltségeket (anyagok, eszközök, szerszámok, munkaruházat, stb.),
karbantartási, állagmegóvási munkálatok évközi költségtöbbleteit, valamint a várható központi
megszorításokból ered  többletforrás igényeket (ÁFA kulcs változás hatása, munkáltató által fizetend
SZJA változás, stb.)

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak
megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. március 16.

Tisztelettel:

Forgó Henrik    Kató Pálné
                 polgármester          jegyz
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…/2009. (III. ...) Ökt határozat

Tárgy: A 2008. évi pénzmaradvány felosztása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2009. évben ténylegesen igénybe vehet  el  évek
pénzmaradványát 9.128.129.- Ft-ban hagyja jóvá.

2.) Az 1.) pontban meghatározott pénzmaradvány összegéb l 5.000.000.- Ft fejlesztési tartalékra, míg 4.128.159.-
Ft általános m ködési tartalékra történ  elkülönítését határozza meg a  Képvisel -testüket.

3.) A 2.) pontban rögzített fejlesztési tartalék keret szolgálhatja a megújuló energiaforrások
hasznosításával, illetve energia költség megtakarítást eredményez  fejlesztési, felújítási munkák teljes
öner s költségtöbbleteit, illetve pályázati saját forrás fedezeteit. A m ködési általános tartalék keret
szolgálhatja a közcélú foglalkoztatáshoz, a karbantartási és állagmegóvási többletfeladatokhoz
kapcsolódó, a várható központi megszorító intézkedésekhez és adó jogszabály módosításokhoz
kapcsolódó költségtöbbletek fedezeteit.

4.) A tartalék keretek igénybevétele a 3.) pontban részletezett tényleges forrásszükségletek ismeretében kerülhet
igénybevételre a költségvetési rendelet módosításaként.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: az I. félévi költségvetési beszámoló beterjesztésének id pontja

Határozatról értesítést kap:
– Csanytelek Község Önkormányzat Képvisel -testület tagjai (Helyben)
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyz  és általa
– Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
– Irattár


