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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Tárgy : Beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata 2010.  évi  költségvetésének
           végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §, valamint az Államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítettük az önkormányzat 2010. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót.

E beszámoló központi szabályozókban megadott szempontokra épül, mely a 2010. évi gazdálkodásról átfogó
képet nyújt.

1.) Az Önkormányzatunk hatósági igazgatási társulásban nem, viszont intézmény fenntartó társulásban
2007. 08. 01-től  részt vesz.

2.) Az Önkormányzati igazgatásban (Polgármesteri Hivatalban) foglalkoztatott köztisztviselők létszáma
2010. január 1-jén 12 fő, és  2011. január 1-jén is 12 fő.

3.) A 2005. március 29. napjától működő Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében az alábbi
részágazatok feladat-ellátása kiegészítő támogatásával vett részt önkormányzatunk 2010. évben:
- pedagógiai szakszolgálat működtetésében,
- átmeneti otthonban (Csongrád) történő elhelyezési lehetőség biztosításában,
- környezetvédelem (közös hulladékgazdálkodási terv) fenntartásában,
- központi orvosi ügyelet működtetésében,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásában,
- belső ellenőrzés végzésében,
- egészségügyi, sport, közművelődés és közigazgatás területén szervezési pályázati együttműködésben,
- fejlesztési célú társulás keretében alapvetően a közép,- és hosszú távú infrastrukturális fejlesztési

célok program előkésztésében működtünk együtt a késtérségen belüli önkormányzatokkal.
Önkormányzatunk 2007. augusztus 1. napjától az alapfokú oktatási, nevelési és a szociális intézményi
feladatok ellátását átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásra.

4.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A beszámolási időszakban szervezeti és gazdálkodási jogkörökben változás nem történt.

Az Önkormányzat Hivatala – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – mellett három
intézmény
- Szent László Általános Iskola (mint a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye a

Társulás tagintézménye),
- Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (mint a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája a Társulás

tagintézménye),
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Kistérségi Társulás önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerve)
látta el a kötelező feladatokat.
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A Kistérségbe 3 intézmény gazdálkodásával összefüggő számviteli-politika alapelvei a beszámolási
időszakban alapvetően nem változtak.
Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. A vagyonelemek könyv szerinti, illetve becsült
értéken kerülnek kimutatásra, az önkormányzat nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
A hatályos számviteli előírásoknak megfelelően az éves zárómérleg eszköz tételeiben az adósok
állományából kivezetésre került a 90, 180 és a 360 napot meghaladó fizetési követelések összegéből az
egyszerűsített értékelési eljárással megállapított rész.
Az éves költségvetés, az évközi költségvetési rendelet módosítások és az év végi beszámoló könyvvizsgálói
felülvizsgálata és véleményezése hiánytalanul megtörtént. Az elvégzett fenti könyvvizsgálói feladatok éves
díja 420.000.- Ft + Áfa. Adótanácsadói illetve egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért kifizetés 2010.
évben nem történt. A SALDÓ Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt részére a tárgyévben 107.000.- Ft
+ ÁFA került kifizetésre általános üzletviteli tanácsadás tagdíjaként.

 A belső ellenőrzési feladatok ellátása éves munkaterv alapján történt, az elvégzett munkálatokról éves
ellenőrzési, valamint összefoglaló ellenőrzési jelentés készült. Az év közben folyamatosan végzett belső
ellenőrzés –melynek ellátása 2008. 01. hótól szintén a kistérségi társulás keretében valósul meg - nem tárt
fel olyan hiányosságokat, amelyek alapján akár a korábbi időszakok mérleg tételeit, vagy a költségvetési
beszámolók egyes tételeit módosítani kellett volna.

Önkormányzatunk hatékonyan együttműködik a helyi civil szervezetekkel. 2010. évben pályázati
rendszerben támogatott szervezetek száma elérte a 9 szervezetet. A kötelező alapfeladatok ellátásával
összefüggő szervezeteknek (pl: szilárd hulladékkezelés, orvosi ügyelet), és egyes szociális jellegű lakossági
támogatásoknak, valamint a kistérségi együttműködés keretében átadott pénzeszközök részletezését a
rendelet 9. melléklete tartalmazza. Közalapítvány és alapítvány által ellátott feladatokra, rendezvényekre a
tárgyévben 55 E Ft önkormányzati kifizetés történt, térítésmentes eszköz biztosítására nem került sor.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.

Önkormányzatunk 100 %-os tulajdonosa a Közmű,- Építő,- Beruházó és Szolgáltató Kft-nek, mely
könyvviteli mérlegben részesedésként kerül kimutatásra (mérleg III. Befektetett eszközök 1. sor, tartós
részesedés 5150 E Ft). A Kft által az önkormányzat hatáskörében ellátott önkormányzati közszolgáltatási
feladatokhoz (ivóvíz- ellátás, gyermek- és diákétkeztetés, szociális célú étkeztetés) üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszközökkel biztosítja a működtetés feltételeit. A díjtételek meghatározása képviselő-testületi
hatáskörben történik rendeletbe foglaltak szerint. Ezen feladatokhoz önkormányzati kiegészítő támogatás
nem kapcsolódik.

A Kistérségi Társulásba integrált intézmények tekintetében az érintett ingatlanok (épületek, építmények),
tárgyi eszközök és egyéb eszközök (tételes leltár alapján) önkormányzati tulajdonban maradtak a Társulás
használati jogának biztosítása mellett.

A szilárdhulladék gyűjtését, szállítását és kezelését, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
vállalkozásba adás útján biztosítjuk a településen, mint kötelező közszolgáltatást, míg a folyékony hulladék
szállítás és ártalmatlanítása egyéni vállalkozók által történik.

Az Önkormányzat Hivatalánál 2010. évben foglalkoztatott közhasznú- és közcélú munkát végzők átlagos
állományi létszáma elérte a 30 főt. A képviselő-testület által engedélyezett éves létszámkeret túllépés nem
volt a beszámolási időszakban.

Tárgyévi költségvetésünkben forráshiányt nem terveztünk.

ÖNHIKI-s pályázatot nem nyújtottunk be. Az átadott Intézmények működési alapfeladatainak
ellátásához a kiegészítő pénzügyi támogatást egy nagyon átgondolt gazdálkodási program
mellett. Tényleges működési hitel felvételére nem került sor.
Az alapvető kötelező működési feladatok ellátását folyamatosan biztosítottuk. Önkormányzatunk 2010. évi hitel korlát
mutatója a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítését követően 25.866 E Ft, mint az adósságot keletkeztető éves



kötelezettség- vállalások felső határa. Ebből a tárgyévet terhelő teljesített – likvidhitel forgalom nélküli – rövid lejáratú
kötelezettség 5.276 E Ft –volt (20%), melyet hiánytalanul teljesítettünk.
A kötelezettségek záró állománya (2.732 E Ft) több mint 14 millió forinttal alatta marad az előző évi záró
állománynak.
A kötelezettségeken belül a hosszú-távú kötelezettségek állománya (hosszú-távú fejlesztési c. hitel Ady E.
u. kiépítése, SUZUKI terepjáró lízing kötelezettség) teljesen megszűnt 2010. évben. Kötelezettségeink
rendezése folyamatosan történt, az esedékességi időpontokat figyelembe véve. Az önkormányzatnak 60
napon túli esedékes tartozása, illetve szállítói tartozása 2010. év végén nem volt.
Kibocsátott kötvény állománya nincs önkormányzatunknak.
Önkormányzatunk 2010. évben is részt vett különböző pályázati programokban, azonban kevesebb
sikerrel mint a korábbi években.  Tárgyévben decentralizált pályázati forrásokra épülő projektek (CÉDE,
TEKI)  nem  kerültek  kiírásra.  A  hazai  forrásokra  épülő támogatási  rendszeren  belül  a  Szent  László
Általános Iskola energetikai korszerűsítését nem tudtuk folytatni, mert a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulásán által benyújtott pályázatunk – forráshiányra tekintettel – elutasításra került.
Az EU forrásokkal összefüggő pályázataink külön fejezetben kerülnek értékelésre.
A korábbi években befejezett pályázatokhoz kapcsolódó utóellenőrzések, monitoring adatszolgáltatások
megtörténtek. Ezen vizsgálatok hiányosságot nem tártak fel.

5.) Tervezett bevételeink alakulása

A községi szintű előirányzathoz kötött bevételi főösszeg teljesítési szintje 100,2% (307.065 E Ft).

- Az intézményi működési bevételek összege 8.170 E Ft. (A teljesítések részletezését a rendelet 3.
melléklete tartalmazza).

- Sajátos működési bevételek jogcímén 145.357 E Ft-ot teljesítettünk 2010. évben. (Részletezés a 4.
mellékletben.)

- A fenti bevételi forrásból a helyi adók összege: 26.698 E Ft (99%). SZJA-ból származó bevételünk
103.430 E Ft (100%). Átengedett központi adók (gépjármű és föld bérbeadás forrásadója 13.869 E Ft
(102 %).
Egyéb sajátos bevételek (bírságok, lakbérek, stb.) 1.360 E Ft (97,1%).

- A központi támogatások jelentik költségvetésünk kiemelt bevételi forrását az előző pontban
részletezett SZJA és átengedett központi adók mellett. (1. melléklet II. pont szerint részletezve).
A tárgyévben 122.424 E Ft központi támogatást kapott önkormányzatunk.
Ezen belül a normatív (feladat mutatós és lakosságszámhoz kötött állami támogatások összege: 39.303
E Ft.
A kötött felhasználású támogatások összege 79.030 E Ft.
A központosított előirányzatként 3.541 E Ft-ot realizáltunk.

      Az egyéb központi támogatások között került elszámolásra az 550 E Ft belvizes vis maior támogatás.
-  Felhalmozási célú bevételként 2010. évben nem realizáltunk forrásokat. Meglévő vagyonelemeinkből

nem értékesítettünk a beszámolási időszakban.
- Átvett pénzeszközeink nagyságrendje éves szinten 15.566 E Ft. (Részletezés az 5. mellékletben.)
      Ebből:

- a támogatás értékű bevételek összege 14.993 E Ft (teljesítés 104,7 %)
      - az államháztartáson kívüli területről átvett források összege 573 E Ft  (93,8 %-os teljesítési szint).
- Kölcsönök visszatérüléséből 2010. évben 32 E Ft-ot realizáltunk a korábbi évek belvízzel összefüggő

és lakáskölcsönökkel kapcsolatos fejlesztési célú törlesztések címén.
- Hitelfelvételből származó bevételek: 2010. évben nem vett igénybe hitelt az önkormányzat. A kötelező

alapfeladatok ellátását biztosítani tudtuk működési hitelek nélkül is, nagyobb fejlesztési célú
pályázatunk (útépítések) nem nyert támogatást, a piaccsarnok építése pedig átütemezésre került, így
fejlesztési hitel felvétele sem volt indokolt.

- Pénzforgalom nélküli bevételként került  elszámolásra  az  előző évi  pénzmaradvány  15.516  E  Ft-os
összege. A központi költségvetésbe befizetett normatív és egyéb elszámolások összege 1.370 E Ft volt,
míg a helyben felhasznált 2010. évi pénzmaradvány összege 14.146 E Ft. A fel nem használt előző évi
pénzmaradvány összege 1.470 E Ft, mely 2011. évben kerülhet felhasználásra.



Az előirányzathoz nem kötött függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek együttes összege -9.516 E Ft. Így
összességében tényleges halmozott pénzforgalmú és a pénzforgalom nélküli bevételek 2010. évi együttes
összege 297.549 E Ft.

A 2010. évi záró pénzkészlet összege: (bank és pénztárszámlák együttes záró egyenlege) 5.497 E Ft.

6.) A 2010. évi kiadások alakulása: (Részletezés a beszámoló rendelet 2. mellékletében)

- Személyi juttatásokra 84.008 E Ft-ot fordítottunk 2010. évben. Teljesítési szint: 96,69%.
- Az ehhez kapcsolódó és a szociális ellátásokon belüli ápolási díjakhoz tartozó munkaadói járulékok

összege 23.077 E Ft. Teljesítési szint: 99,9 %.
- Dologi kiadásokra 49.292 E Ft-ot költött önkormányzatunk 2010. évben. Ez a forrás felhasználás

gyakorlatilag az eredeti előirányzatnak megfelelő költségszint.
- Egyéb folyó kiadások tárgyévi ráfordítása 5.419 E Ft. (93,9%) (állammal szembeni elszámolások

visszafizetési kötelezettsége, munkáltató által fizetendő SZJA, különféle adók, díjak, egyéb befizetési
kötelezettségek, engedélyezési költségek).

- Szociálpolitikai ellátásokra, pénzbeli és természetbeni ellátásokra a tárgyévben 66.841 E Ft került
felhasználásra. A kifizetések jelentős hányadához központi kiegészítő támogatás kapcsolódik. A
kifizetési jogcímek részletezését a beszámoló rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza. A teljesítési
szint: 100 %.

- Kölcsön folyósítására  2010. évben nem került sor..
- Hitel törlesztési kötelezettségek: Az Ady Endre út kiépítésének saját forrás fedezetéhez 2005. évben

igénybe vett 13.516 E Ft-os hosszú-távú fejlesztési célú hitelnek tárgyévi törlesztendő részlete 3.004 E
Ft volt.  Ezt a kötelezettségünket az esedékes kamat költségekkel együtt hiánytalanul teljesítettük a
negyedéves ütemezéseknek megfelelően. Ezen felül  előtörlesztettük a még fennálló 2011. évi hitel
részletünket is, így összességében 3.753 E Ft-ot fordítottunk  hiteleink teljeskörű rendezésére.

- Beruházások, felújítások: (Részletes kimutatást a rendelet-tervezet 6/b melléklete 6. b) pontja
tartalmazza) 2010. évben cél- vagy címzett támogatással megvalósuló beruházásunk nem volt.
Beruházásaink összege (ÁFÁ-val) 2010. évben meghaladta a 7,7 millió forintot. Felújításokra összesen
3.648 E Ft-ot használtunk fel. A tárgyévi felújításaink elsődlegesen az egészségügyi kombinátra
koncentrálódtak. Kutatásra, illetve kísérleti fejlesztésre önkormányzatunk fejlesztési forrásokat nem
használt fel.

Pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások 2010. évi felhasznált forráskerete 51.742 E Ft.
Ebből: a  működési  célú  támogatások  összege  51.082  E  Ft,  míg  a  fejlesztési  célú  támogatás  értékű
kiadásokra  fordított keret 659 E Ft. A pénzeszköz átadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A Kistérségi Társulásba integrált  önkormányzati intézmények kiegészítő támogatásait folyamatosan
biztosítottuk.

   A kiadásokon belül a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését a 10. melléklet
tartalmazza.

Tartalékok alakulása: Az előirányzatként megjelölt tartalék keret módosított előirányzata 271 E Ft, melyből
a működési „vis-maior” tartalék összege 100 E Ft, az egyéb általános működési tartalék keret 171 E Ft. A
tervezett tartalék keret összegei év végén beépültek a bevételi többletekből és költség megtakarításokból
eredő tárgyévi pénzmaradvány összegébe. Sajnos évközi tartalékainkat (köztük a fejlesztési tartalékokat is)
az év végi nagyon súlyos belvízi helyzet kezelése felemésztette.

Az előirányzathoz kapcsolódó kiadások teljesítésének együttes összege 2010. évben 295.551 E Ft. Ez a
tervezett  éves  községi  szintű kiadási  főösszeg  96,5  %-a.  A  függő,  átfutó  és  kiegyenlítő elszámolások
tárgyévi záró egyenlege 3.132 E Ft. Halmozott 2010. évi pénzforgalmi kiadások összesített adata 298.684
E Ft.



7.) A 2010. évi pénzmaradvány alakulása:

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza. A tárgyévben képződött
helyesbített pénzmaradvány összege 10.737 E Ft. Normatíva elszámolásból eredő többlet bevétele, illetve
befizetési kötelezettsége nincs önkormányzatunknak. Az adó-erőképességhez kapcsolódó korrekciót már a
féléves beszámoló keretében elvégeztük, év végén ennek módosítása nem volt indokolt. Az előző évben
(2009.) képzett tartalékok maradványa 1.470 E Ft.
Pénzmaradványunk megközelítőleg 5 millió forinttal kevesebb mint az előző évi szint. Ennek elsődleges
oka, hogy 2010. IV. negyedévében hasonló nagyságrendű pénzeszközt kényszerültünk felhasználni a
belvízi védekezés költségeire. Ebből adódóan a 2010. évi záró pénzkészletünk jelentősen elmaradt az előző
évi szinttől. A belvízi védekezéssel kapcsolatos vis maior támogatási igénylésünk jelenleg bírálati fázisban
van.

8.) Az önkormányzati vagyon alakulása

A kötelezettségekkel nem terhelt 2010. évi nettó eszköz érték állomány 421.929 E Ft.
Ez az összeg 1.779 E Ft-tal alacsonyabb az előző évi szintnél, alakulásának okai azonban sokrétűek:

- Az  önkormányzati  szintű saját  tőke  érték  záró  állománya  409.722  E  Ft  ez  az  érték  2.224  E  Ft-tal
magasabb a 2009. évi záró értéknél.

- Az elszámolt értékcsökkenések kapcsán az immateriális javak nettó értéke 460 E Ft-tal csökken.
- Az aktivált tárgyévi beruházások, felújítások és az elszámolt tárgyévi értékcsökkenések hatása 4.333 E

Ft-os növekedést eredményez a tárgyi eszközök körében. Záró állomány 289.743 E Ft. (A környezet
védelmét közvetlenül szolgáló tárgyévi eszközei nincsenek önkormányzatunknak.)

- A befektetett pénzügyi eszközök állománya változatlan. Értéke 5.150 E Ft. Ez az érték a mérlegben
részesedésként kimutatott vagyonelem, mely a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő KÉBSZ Kft
befektetett eszköz értéke. Önkormányzatunknak más részesedése, vagy rész tulajdona egyéb gazdasági
társaságban nincs. A kölcsön állomány 32 E Ft-tal csökkent 2010. évben.

- Az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (átadott oktatási, nevelési és szociális intézmények
ingatlanai és egyéb eszközök) nettó értéke 9.372 E Ft-tal csökkent 2010. évben. Ennek oka a
tárgyévben elszámolt értékcsökkenés. Ezeknél az intézményeknél tárgyévi fejlesztés, felújítás nem
történt.

- A követelések záró állománya (20.471 E Ft) több mint 2.7 millió forinttal haladja meg az előző évi záró
szintet, a növekmény elsődlegesen adóhátralékokból ered.

- Pénzeszközeink (bank és pénztár számlák) záró állománya szintén csökkent 16.651 E Ft-tal a 2009. évi
záró értékhez viszonyítottan (nagyobb összegű előfinanszírozás 2010. évben nem volt, másrészt a
belvízi védekezésre fordított kiadások jelentős mértékben csökkentették a záró pénzkészlet állományt).

- A mérleg szerinti tartalékok 4.002 E Ft-os csökkenése mellett kötelezettségeink területén is jelentős
állomány csökkenést értünk el. (mínusz 14.552 E Ft) Ez elsődlegesen abból adódik, hogy rendeztük
hiteltartozásainkat, másrészt jelentősen csökkent a passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege is. (A
tárgyév végén nem volt függő bevételként elszámolandó központi előfinanszírozás.)

9.)   EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztések:

A 2010. évi költségvetésben közvetlen EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztési kiadásunk, beruházásunk
nem volt. Ennek alapvető indoka, hogy a József Attila, Határ, Nagy I. utcák szilárd burkolatú kiépítésére
benyújtott (D.A.O.P.) pályázatunk nem nyert támogatást.
A kistérségi társulásba bevont önkormányzati oktatási intézményünk felújításához benyújtott pályázat
forráshiányra tekintettel szintén nem nyert támogatást.
Az UMVP program keretében megpályázott piaccsarnok kiépítésére támogatást nyertünk, de a célkitézés
megvalósítását átütemeztük 2011/2012. évre, így a pályázati támogatás lehívására is csak a jelzett
időszakban kerülhet sor.
A 2005. évben SAPARD támogatással megépített (Ady Endre út 064/1 és 064/2 hrsz.-ú) útszakaszok
folyamatos üzemeltetését biztosítottuk. A megépült útszakaszon a kivitelezésből adódó, garancia időn



belüli hibákat nem tapasztaltunk. Az útszakaszhoz tartozó padka és csatorna részeken a szükséges
gyomirtási és egyéb fenntartói feladatokat elvégeztük. A pályázati program támogatási szerződésének VI.4.
pontjában vállalt éves jelentési kötelezettségünknek folyamatosan eleget tettünk. A projekt
megvalósításának utóellenőrzése több lépcsőben is megtörtént. Hiányosságot az eddigi ellenőrzések nem
tártak fel.
Az EMVA program keretében a Polgármesteri Hivatal külső felújítására benyújtott pályázatunk 2010. év
végéig nem került elbírálásra.

10.)   A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatok működtetésének tapasztalatai

Az önkormányzat oktatási, nevelési és szociális intézményei 2007. augusztus 1-től a Társulás
tagintézményeiként funkcionálnak. Az alap megállapodások kellő garanciát biztosítanak az érintett
intézmények szakmai önállóságának megőrzésére, az önkormányzat véleményezési és egyetértési jogának
széleskörű gyakorlására. Az átadott feladatokhoz a társuláson belül jelentős nagyságrendű kiegészítő állami
támogatások kapcsolódtak. Ez önkormányzatunk viszonylatában elérte a 23,5 millió forintot a
gazdálkodási évben. Ilyen nagyságrenddel csökkent azon forrásszükséglet, melyet az önkormányzat
korábban saját helyi kereteiből kényszerült kiegészítő támogatásként biztosítani az intézmények
költségvetéseihez. Ezzel a kiegészítő központi kerettel gyakorlatilag csökkent az érintett önkormányzatok
számított működési forráshiánya is. Alapvetően a társulási feladat-ellátás eddigi tapasztalatai pozitívak.
Nagyobb öszzehangoltságot igényelnek azonban az egyes szakmai pályázatok (IPR, TÁMOP) kérdéskörei.
Elsődlegesen a támogatások tagintézményi kereteinek felhasználási lehetőségeit és a kapcsolódó
kompetenciák felelősségi rendszerét kell tisztázni a projekt indítástól a záró elszámolások elkészítéséig.
Hosszabb távon (a jelenlegi kiegészítő támogatások megtartása mellett) stabilan érvényre juttathatók
költséghatékonysági és ezzel párhuzamosan létszám racionalizációs elvek is. A jelenlegi fejlesztési célú
pályázati rendszerben több ponton is előnyt jelenthetnek a Kistérségi Társulás támogatásával, az abban
résztvevő önkormányzatok egyetértésével elindított fejlesztési projektek, így reményeink szerint sikerül
teljes körűen megvalósítani a helyben működő tagintézményeink tervezett korszerűsítési, felújítási, energia
racionalizációs munkálatait is a közeljövőben az egyeztetett programoknak megfelelően.

11.) Mérlegen kívüli tételek elszámolása

Mérlegen kívüli tételként indokolt figyelembe venni az önkormányzati kezességvállalások alakulását.
Ezek az alábbiak:
- Lakossági (belvizes) lakás hitelekhez nyújtott kezességvállalások 2010. évi záró állománya 1.076 E Ft.
- Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft. hosszú távú működési hiteléhez nyújtott

kezességvállalás záró állománya 10.369 E Ft.

Kezességvállalások 2010. évi záró állománya összesen: 11.445 E Ft.
A tárgyévi állomány csökkenés: 1.862 E Ft.
Kezességvállalások érvényesítésére a hitelt nyújtó pénzintézetek részéről 2010. évben nem került sor.

12.) Tárgyévi vis maior események

A tárgyévben két alakalommal is nagyon súlyos belvízi helyzet alakult ki településünkön a rendkívüli
mértékű csapadékmennyiségek kapcsán. A kialakult vis maior helyzet kezelése nagyon komoly anyagi
ráfordítást igényelt, mindemellett olyan munkaszervezési, munkaerő gazdálkodási kihívásokat is jelentett,
melyben nélkülözhetetlen volt az illetékes szervekkel, szakhatóságokkal történő folyamatos és jól
szervezett koordináció. A káresemények kapcsán önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban
közvetlen kár nem keletkezett, azonban mintegy 150-200 lakóingatlan komolyan megrongálódott. A késő
tavaszi,  illetve  év  végi  védekezési  munkálatok  együttes  összköltsége  meghaladta  a  7  millió  forintot.  A
szükséges támogatási igényléseket benyújtotta az önkormányzat képviselő testülete nevében eljáró
Polgármester úr pályázati eljárás keretében. Az I. ütemű támogatási igénylésünkre 550 E Ft támogatást



kaptunk. A 2010. év végi és 2011. januári vis maior helyzet védekezési költségeinek részleges megtérítésére
a Belügyminisztériumhoz benyújtott támogatás igényléseink jelenleg bírálati fázisban vannak. Tényszerűen
rögzíteni szükséges azonban, hogy a kiemelt mértékű védekezési munkálatok csak részben tudták
megoldani a problémát. A veszélyeztetettség mértéke csökken, de a probléma egyáltalán nem oldódott
meg. Erre vonatkozóan egy hosszú-távú terv került kidolgozásra.

Tisztelt képviselő-testület!

Javasoljuk tárgyi előterjesztésben, a rendelet-tervezetben, az ahhoz csatolt jegyzői indokolásban foglaltak
megvitatását, változtatás nélküli elfogadását és az önkormányzati rendelet megalkotását.

Csanytelek, 2011. április 4.

Tisztelettel:

        Forgó Henrik Kató Pálné
        polgármester     jegyző


