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ELŐTERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. augusztusi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  rendelete  módosítását  több  tényező  indokolja.   Részben  évközi 
beépülő forrástöbbletekhez kapcsolódó előirányzat rendezések, másrészt pedig a helyi döntésekhez kapcsolódó 
fedezetrendezések teszik szükségessé.

A főbb előirányzat módosítási tételek a következők:

I.) Központi támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítások:
- A 2008. évi jövedelem differenciálódás mérsékléshez kapcsolódó kiegészítő (egyéb) állami támogatás 

forrásfedezetének beépítése a II. félévi ÁFA többletköltségek fedezetére.
- Központosított  előirányzatokból  nyújtott  támogatási  többletek  beépítése  kereset  kiegészítések 

fedezetére,  illetve  könyvtári  könyvek  beszerzésére,  valamint  nyári  gyermek  étkeztetés 
költségfedezetére.

- EP választásokkal kapcsolatos költségfedezetek elszámolása.

II.) Egyéb szervektől átvett források előirányzat rendezései:
- TÖOSZ pályázati támogatás (Példátadó gyakorlatok pályázata)
- Működési  célú  támogatásértékű  bevétel  elszámolása  a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulásától 

(2008.  évi  alulfinaszírozásból  eredően  a  Remény  Szociális  Alapszolgáltató  Központot  érintően) 
önkormányzati kiegészítő (intézményi) támogatás csökkenéseként.

III.)  Helyi döntésekkel kapcsolatos előirányzat rendezések:
- A 2008. évi önkormányzati pénzmaradvány felosztása működési és fejlesztési tartalékra.
- Kistérségi oktatási intézményünk 2008. évi pénzmaradványának elszámolása önkormányzati kiegészítő 

támogatás csökkenéseként, működési tartalékra.
- Tárgyévi TEKI pályázat  (Energetikai  korszerűsítés a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál) 

saját forrás rendezése fejlesztési tartalékból.
- TPEA pályázat (Energia racionalizációs program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése) saját 

forrás rendezése működési tartalékból. A saját forrás rendezés tartalmazza az ÁFA változás hatásából 
eredő többlet költséget is.

- KVVM pályázat (Illegális hulladéklerakók felszámolása) saját forrás rendezése működési tartalékból.
-  A kistérségi oktatási intézmény (Szent László Általános Iskola) 2009. áprilisi normatíva lemondáshoz 

kapcsolódó önkormányzati kiegészítő támogatás növekedés rendezése működési tartalékból.

IV.)  Belső előirányzat átcsoportosítások szociális ellátáson belül, központi kötött támogatásokhoz 
kapcsolódóan.

Az előirányzat módosítások jogcímenkénti részletezését az előterjesztés 1. melléklete, míg a kiemelt előirányzat 
csoportonkénti és községi szintű adatait a 2. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak megtárgyalását 
és a csatolt (egységes szerkezetű) költségvetési rendelet tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. július 10.
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