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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. áprilisi ülésére 
 

Tárgy: 2010. évi pénzmaradvány felosztása 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az önkormányzat a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 
részeként megállapításra került önkormányzatunk előző évi pénzmaradványa (beszámoló 14. melléklete). 
Ennek keretösszege 15.616.000.- Ft. 

 
A jelzett keretösszeg az alábbi tételekből került meghatározásra: 

 
- Bank és pénztár számlák 2009. december 31-ei záró egyenlege + 22.148 eFt 
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások záró állománya:  +   4.004 eFt 
- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek záró állománya (előfinanszírozás):  -   9.942 eFt  
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege:  16.210 eFt  
- Befizetési kötelezettség II. félévi TB járulék megtakarítás miatt:  -      158 eFt 
- Szja többlet iparűzési adóerő képesség változás miatt: +       24 eFt 
- Pénzmaradványt terhelő elvonás egyenlege Kincstári felülvizsgálat miatt:-  460 eFt 
Módosított pénzmaradvány 2009. évben:  15.616 eFt 

 
Önkormányzatunk a 2010. évi költségvetés keretszámainak kialakításánál a tárgyévi költségvetés egyensúlyi 
helyzetének biztosítása érdekében (a tényleges működési hitel felvételét kizárva) figyelembe vette a várható 
pénzmaradvány alakulását is. Az eredeti előirányzatok bevételi elemei között 9.000.- eFt került beépítésre forrás 
fedezetként, melyből 5.000.- eFt mint a fejlesztési alapok forrása (út építési pályázat saját forrás részeként), 4.000 eFt 
mint működési költség fedezet (út karbantartások, kátyúzások forrás fedezete) került elszámolásra mint lekötött rész 
a tervezett előző évi pénzmaradványból. A véglegesített előző évi pénzmaradvány 15.616 eFt-os keretéből így a 
fentiekben rögzített (9.000 eFt-os) lekötött részen felüli forráshányad igényel Képviselő- testületi döntést jelen 
előterjesztés kapcsán. 
 
      A 2009.évi szabad pénzmaradvány összege 6.616 eFt, melynek felosztására az alábbi javaslatot terjesztjük elő: 
 

a) Szent László Általános Iskola felújításának folytatása tárgyában benyújtott ÖM pályázat saját forrás 
kiegészítésére 1.470 eFt-ot javasolunk elkülöníteni. (A pályázatban jóváhagyott teljes sajátforrás igény 3.670 
eFt, míg költségvetésünkben eredeti előirányzatként 2.200 eFt került elkülönítésre. 

b) Fejlesztési tartalékra 4.146 eFt-ot javasolunk elkülöníteni a várható 2010. évi évközi új pályázatok saját 
forrás fedezetére, illetve beépülő új beruházási célok fedezetére. 

c) Általános működési tartalékra 1.000.- eFt javasolunk elkülöníteni a tárgyévi esetleges likviditási problémák 
kezelésére és a jelenleg is érzékelhető országos pénzügyi és gazdasági válság előre nem látható hatásainak 
kiszűrése. (pl. gázáremelés hatása) 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
 

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő- testületnek az előterjesztésben és a csatolt határozatban foglaltak megtárgyalását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2010. március 22. 
      Tisztelettel 
 
 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  Polgármester           jegyző 
 

  



  
…../2010. (IV. 09) Ökt határozat 
 
Tárgy: A 2009. évi pénzmaradvány felosztása 
 

Határozati javaslat 
 
 

1. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány 
összegét 15.616.364.- Ft-ban (azaz: Tizenöt- millió hatszáztizenhatezer –háromszázhatvannégy forintban) 
hagyja jóvá, melyből a lekötött pénzmaradvány összege 9.000.000.- Ft, (azaz: Kilen-millió forint) 
költségvetésének a szabadon felhasználható forráskeret 6.616.364.- Ft (azaz: hatmillió-hatszáztizenhatezer-
háromszázhatvannégy). 
 
A lekötött pénzmaradványból 5.000.000.- Ft (azaz: öt-millió forint) a 2010. évi költségvetési rendelet eredeti 
előirányzatai között a fejlesztési alap forrásaként, 4.000.000.- Ft (azaz: négy-millió forint) pedig működési 
kiadások fedezeteként került figyelembe vételre. 
 

2.    A Képviselő- testület az 1) pontban rögzített szabad pénzmaradvány keretét az alábbi célokra különíti el: 
 

a) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás (Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére) átadott 
pénzeszközként a Szent László Általános Iskola felújításával összefüggő Önkormányzati 
Minisztériumi pályázat saját forrás kiegészítésére 1.470.000.- Ft-os (azaz: egymillió-
négyszázhetvenezer forint) kerettel. 

b) Fejlesztési tartalék keret kiegészítés 4.146.364.- Ft (azaz: négymillió-száznegyvenhatezer-
háromszázhatvannégy forint). 

c)  Általános működési tartalék keret kiegészítéseként 1.000.000.- Ft (azaz: egymillió forint). 
 

3. A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a 2. 
pontban rögzített előirányzat változásokat az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete módosításakor 
építse be és terjessze azt a Képviselő- testület elé. 

 
Vegrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 

                Kató Pálné jegyző 
       Beszámolás határideje: az I. félévi költségvetési beszámoló beterjesztésének időpontja 
       Határozatról értesítést kap:  

- Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár  

 
 


