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ELŐTERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A  2010.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  beszámolóval  egy  időben  állapítja  meg  és  hagyja  jóvá  a
képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány összegét az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 213. §-ában foglaltak szerint. Ennek megfelelően előirányzati
keretként a ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány kerülhet meghatározásra. Ez az összeg 10.737,- E
Ft mint 2010. évben képződött pénzmaradvány. Normatíva elszámolásból adódó és egyéb központi
költségvetési elszámolásokkal kapcsolatos befizetési kötelezettsége, illetve többlet támogatási igénylése
nincs önkormányzatunknak. Az Önkormányzat Hivatala mellett nincs egyéb önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv az önkormányzatunkat így intézményi túlfinanszírozásból vagy
alulfinanszírozásból adódó elszámolási kötelezettség sem érintette a 2010. évi pénzmaradvány
megállapításakor.
A 2009. évben képződött pénzmaradvány 2010. évben fel nem használt része 1.470,- E Ft, mint az előző
években képződött  tartalékok maradványa.
A Szent László Általános Iskola felújítására 2010. évben benyújtott pályázat eredménytelensége miatt az
ide átcsoportosított kiegészítő saját forrás nem került felhasználására. Így összességében a 2010. évi záró
mérleg szerinti tartalékok együttes összege – mint újra tárgyalandó és a képviselő-testület által felosztható
előirányzati forráskeret 12.207,- E Ft.
A képviselő-testület elkülönítetten dönt a 2010. évben keletkezett és az előző években keletkezett, de fel
nem használt tartalékok felosztásáról.
A keret felosztására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

A)  2010. évben keletkezett pénzmaradvány felosztása:

1.) A Polgármesteri Hivatal külső felújításának saját forrás fedezetére (az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázathoz) indokolt elkülöníteni 5.585,- E Ft-ot.

2.) A Szent László Általános Iskola felújítására benyújtott BM pályázat saját forrás részbeni fedezetére
javaslunk elkülöníteni 1.950,- E Ft-ot.

3.) A Csanytelek, Béla u. és Damjanich u. szilárd burkolat (összesen 2850 m2) értékének
megvásárlására 3.202,- E Ft-ot javasolunk elkülöníteni. Ezen önkormányzati tulajdonú földút
szakaszok szilárd burkolatának kiépítését a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő KÉBSZ Kft.
végeztette el a korábbi években. Az egységes vagyon-nyilvántartási és értékelési szempontok
mindenképpen azt indokolják, hogy a teljes szilárd burkolatú útszakaszok egységesen önkormányzati
tulajdonba kerüljenek. A jelzett forráskeret csak részben fedezi az előző évi árszinthez hasonló vételi
árat. Az önkormányzat egyéb tárgyévi forrástöbbleteiből, illetve forrás átcsoportosításokból azonban
biztosítható a teljes vételár fedezete is.

Az 1.)-3.) pontokban javasolt előirányzati keret összesen 10.737,- E Ft, mint a 2010. évben keletkezett
pénzmaradvánnyal fedezett kiadások forrása.

B) A 2009. évben képződött, de 2010. évben fel nem használt pénzmaradvány keretét (1.470,- E Ft)
a Szent László Általános Iskola felújításához biztosítandó saját forrás szükséglet kiegészítéseként javasoljuk
meghatározni, támogatás értékű kiadásként a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére. A projektet
a Társulás bonyolítja le, melyhez az önkormányzat képviselő-testülete vállalta a saját anyagi forrás
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elkülönítését ezen pályázathoz. (Az A/2) pontban, illetve a B) pont szerinti saját forrás együttes összege
3.420,- E Ft)  A Képviselő-testület a 18/2011. (III. 11.) önkormányzati határozatában vállalt
kötelezettséget a jelzett összegű forrás elkülönítésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. április 11.

Tisztelettel:
                       Forgó Henrik Kató Pálné

           polgármester                   jegyző



…/2011. (IV. ...) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2010. évi zárómérleg szerinti tartalékok
együttes összegét 12.207,- E  Ft-ban állapítja meg, mint felosztható szabad pénzmaradványt.
Ebből:

a) a 2010. évben keletkezett pénzmaradvány 10.737,- E Ft,
b) a 2009. évről áthúzódó és 2010. évben fel nem használt pénzmaradvány forráskerete

1.470,- E Ft.
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
Belügyminisztériumi  pályázat saját forrás biztosítására 3.420,- E Ft-os kerettel. Az e
célkitűzéshez elkülönített forráskeretből 1.950,- E Ft a 2010. évben képződött
pénzmaradványból, míg 1.470,- E Ft a 2009. évben képződött, de 2010. évben fel nem
használt pénzmaradványból kerül biztosításra,

b) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat, a
Polgármesteri Hivatal külső felújításának saját forrás fedezetére 5.585,- E Ft kerül
biztosításra,

c) a 100%-ban önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft-től felépítményként megvásárolt
szilárd útburkolatok (Csanytelek,  020  hrsz-ú  Damjanich  utcában  1650  m2  szilárd
útburkolat, Csanytelek, 0190 hrsz-ú Béla utcában 1200 m2 szilárd útburkolat) adásvételi
szerződés szerint vételárának részbeni fedezetére 3.202,- E Ft kerül elkülönítésre.

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 2011. évi aktuális költségvetési
rendelet módosításakor építse be és terjessze azt a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

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

       Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár


