
Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata
                        Polgármesterét l                           J e g y z  j é t  l

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.  63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

Üi.sz.: 121/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. januári 20. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló rendeletének módosításárára javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Az önkormányzat képvisel - testülete 2010. évi költségvetési rendelete módosítását két kiemelten fontos körülmény
halaszthatatlanul szükségessé teszi. Ezek a körülmények a következ k:
1.) Valamennyiünk el tt ismeretes, hogy a 2010. novemberi és decemberi rendkívüli csapadékos id járási

körülmények kapcsán milyen súlyos belvízi helyzet alakult ki településünkön. A védekezési munkálatokat
folyamatosan végezzük, jelenleg is III. fokú készültség keretében. Az eddigi védekezéssel összefügg  összköltség
elérte a  3.000.000.- Ft-ot. Jelenleg beláthatatlan az az id szak miután megszüntethetjük a védekezési
fokozatokat és a belvízvédelmi munkálatokat. Vis maior támogatási igényléseinket folyamatosan benyújtjuk az
illetékes hatóságokhoz. A támogatási igényléseink elbírálása folyamatban van, azonban a költségek fedezetér l
folyamatosan gondoskodnunk kell. Ebb l adódóan költségvetési el irányzat m ködési keret terhére történ
átcsoportosítást kezdeményezünk melyet az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet 67. § és a 68. § tesz lehet vé.

Polgármesteri Hivatal szakágazata
- ködési tartalékok jelenlegi el irányzata összesen:                     3.965 eFt
-Általános m ködési tartalék el irányzat csökkenés:          - 3.865 eFt
-Vis maior céltartalék el irányzat növekedés:                                      +   171 eFt

ködési tartalékok módosított el irányzat összesen:                             271 eFt
ködési tartalékok változásának egyenlege:          - 3.694 eFt

Községgazdálkodási szakágazat
Belvízi védekezés dologi költség el irányzat növekedés összesen:         + 3.694 eFt
Ebb l:  - egyéb készlet beszerzés el irányzat növekedés:  600 eFt
             - kis érték  tárgyi eszköz beszerzés:  300 eFt
             - üzem és ken anyagok beszerzése:  700 eFt
             - szolgáltatási díjak (csatorna ásás, szivattyúzás):             2.094 eFt

2)   A 2010.évi szilárd burkolatú út kiépítésére benyújtott pályázatunkhoz kapcsolódóan hosszú távú fejlesztési célú
hitel igénybevételét terveztük a pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosításához. Ez a pályázatunk
eredménytelen volt, mindemellett azonban a fenti célkit zés megvalósításáról nem mondtunk le fejlesztési
programunkban továbbra is szerepeltetjük. A pályázat eredménytelensége kapcsán hitel felvételére nem került
sor, így annak részleges kiváltása rendelkezésünkre álló fejlesztési tartalék keret el irányzatából biztosítható.

       Javasolt el irányzat módosítások:

Polgármesteri Hivatal szakágazata
- Hosszútávú fejlesztési hitel felvétel  el irányzat  csökkenés:         - 4.607 eFt
- Fejlesztési tartalék igénybevétele:                       - 4.607 eFt

A fenti el irányzat módosítások az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló új egységes szerkezet
rendelete bevételi és kiadási f összegeit a 2.) pontban rögzített változások 4.607 eFt-al  csökkentik. Az 1.)
pontban javasolt változások csak bels  el irányzat átrendezést jelentenek.

Az önkormányzat képvisel - testülete 2010. évi költségvetési rendelete végleges módosítására a beszámoló elkészítése
el tt a könyvelés teljes lezárását, és a központi támogatások Magyar Államkincstárral történ  egyeztetését követ en
kerülhet sor.
A helyi jogszabály alkotása indokolását a rendelet-tervezethez csatolt jegyz i indokolás tartalmazza, a Jat. szerint
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Tisztelt Képvisel - testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását,
illetve rendelet megalkotását.

Csanytelek, 2011. január 14.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz


