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2130/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. augusztusi ülésére

Tárgy: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítására javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetése I. félévi id szakához kapcsolódóan
több el irányzati tétel változása indokolja a rendelet módosítását. Az önkormányzat SZMSZ-e 15. § (8)
bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelve (mint az el terjesztés benyújtására jogosítottak) nyújtjuk be.
A módosítás részben a Képvisel -testület I. félévi határozataihoz kapcsolódik, összhangban a tárgyévre
vonatkozó költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvekkel, másrészt pedig évközi beépül  központi
támogatásokhoz. Több tétel a tárgyid szakban elbírált pályázat, illetve támogatás igénylésével függ össze.

A f bb el irányzat módosítási tételek az alábbi kiemelt területeket érintik:
- Az önkormányzat el  évi jóváhagyott és felosztott pénzmaradványának beépítése a módosított költségvetési rendeletbe.
- A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált tagintézmények el  évi pénzmaradványának részleges elszámolása

kiegészít  támogatás csökkenésként és fejlesztési tartalék képzésként.
- Egyéb sajátos bevételi többlet forrásfedezetének felosztása (felépítmény vásárlás fedezetére).
- A belvízzel összefügg  vis maior támogatás elszámolása védekezési többletköltségek fedezetére, illetve m ködési tartalékra.
- A Polgármesteri Hivatal küls  felújítására elnyert pályázati támogatás el irányzatának rendezése, a beruházáshoz

kapcsolódó – támogatás megel legez  – hitel felvételi, hitel törlesztési és kamat költségek el irányzat képzéseire.
- A nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó (eredményes támogatás igénylési) pályázati forrás kiépítése a költségvetési

rendeletbe és az ehhez kapcsolódó szociális ellátási kiadási el irányzatok rendezése.
- A tárgyévben esedékes országos népszámláláshoz kapcsolódó költség fedezetek és tervezett kiadások el irányzat képzéseire.
- Csongrád Város Önkormányzatával létrejött „Ivóvíz min ség javító konzorciumi társulás”-i tagdíj, valamint a Dél-

Alföldi Környezetvédelmi Társulási tagdíj el irányzat fedezetének rendezése.
- Bels  el irányzat átcsoportosítási javaslat az intézményi m ködési bevételek között.

A rendelet mindösszesen 66.754.108,- Ft költségvetési el irányzat módosítást jelent.
Az önkormányzati rendelet módosítását az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 9.)
Kormányrendelet 67. § (1) bekezdése teszi lehet vé azzal, hogy engedi saját hatáskörben az önkormányzat
költségvetési el irányzata megváltoztatását a 68. § (1)-(3) bekezdésében írtak betartása mellett.
A jogi érvelést a jegyz i indokolás részletesen tartalmazza.
Indítványozzuk az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2011. (III. 11.)
önkormányzati rendelet fent és lent írtak szerinti módosítását, a rendelet-tervezethez csatolt jegyz i
indokolásban foglaltak figyelembevételét.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az SZMSZ 22. § (5)-(6) bekezdésében írtaknak megfelel en megtörtént az
önkormányzati rendelet-tervezet alkotásának el készítésér l a lakosság tájékoztatása a Csanyi Hírmondó 2011. júliusi
számában. A Polgármesteri Hivatal hirdet táblájára kitett rendelet-tervezetben foglaltakra vonatkozóan a
megadott határid ig (augusztus 16.) javaslat nem érkezett.

A javasolt el irányzat módosítások tételes kidolgozását az el terjesztéshez csatolt 1. melléklet, míg a javasolt
el irányzat módosítások kiemelt bevételi és kiadási el irányzat csoportok és községi szint  összesítését az
el terjesztés 2. melléklete tartalmazza.
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Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztés és annak melléleteiben részletezettek alapján javasoljuk a csatolt egységes szerkezet
költségvetési rendelet módosítási javaslat megtárgyalását és annak változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. július 15.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester  jegyz



1. melléklet a…/2011. (……) önkormányzati rendelet-tervezet l terjesztéséhez

EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
(Adatok Ft-ban)

Sor-
szám El irányzat változás megnevezése

El irányzat
számla-
száma

Bevételi el irányzatok
+                                    -

Kiadási el irányzatok
+                                   -

A B C D
1. El  évi pénzmaradvány igénybevétele 98112 12.207.570

Támogatás érték  kiadás Szent László
Általános Iskola felújításához

374116 3.419.840

Polgármesteri Hivatal küls  felújítása
ÁFA saját forrás fedezet

1811111 5.585.424

Felépítmény vásárlás (út burkolat)
Közm épít  és Beruházó Kft-t l

1254 3.000.000

Felépítmény vásárlás ÁFA forrás
rész fedezet

1821111    202.306

2. Egyéb sajátos bevétel többlet el irányzat 91219 547.694

Felépítmény vásárlás (út burkolat)
ÁFA forrás kiegészítése

1821111    547.694

3. Kistérségi intézmények támogatás elvonás
pénzmaradvány miatt
Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ kiegészít  támogatás el irányzat
csökkenés

373162 2.406.000

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
kiegészít  támogatás el irányzat
csökkenés

373163 1.290.000

Szent László Általános Iskola kiegészít
támogatás el irányzat csökkenés

373165 1.304.000

Fejlesztési tartalék el irányzat képzés 592123 5.000.000

4. Belvízzel kapcsolatos vis mair támogatás 94716 3.455.000

Üzem és ken anyag költség többlet
(belvíz)

5461 1.487.000

Anyagbeszerzés (belvíz védekezéshez) 54911     122.000

Vásárolt élelmezés (belvíz védekezéshez) 55211       11.000

Szállítási költség többlet (belvíz védekezés) 55213     101.000

Egyéb üzemeltetési szolgáltatási többlet
(belvízi védekezés)

55219     647.000

ÁFA költség többlet (belvízi védekezés) 5611111    592.000

ködési tartalék (el  évi belvíz
védekezés kapcsán)

592119    495.000

5. Polgármesteri Hivatal felújítás támogatás
megel legez  hitel felvét

451322 22.641.690

Hivatal küls  felújítás költségvetési
el irányzat (nettó)

1263 22.641.690

6. Polgármesteri Hivatal küls  felújítás
pályázat MVH. támogatás

4651112 22.641.690

Rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztés
(felújítás Polgármesteri Hivatal)

451222 22.641.690

7. Nyári gyermek étkeztetés központi
támogatás

94411 4.029.300

Nyári gyermek étkeztetés szociális ellátási
költség

58312261 4.029.300

8. Népszámlálás költség fedezete (támogatás) 464121 1.231.164

Megbízási díj bérköltség fedezet 52211    902.325

Megbízási díj járulék költsége 53111    219.265

Irodaszer, nyomtatvány költsége 5431      87.659



1. melléklet a…/2011. (……) önkormányzati rendelet-tervezet el terjesztéséhez

EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
(Adatok Ft-ban)

Sor-
szám El irányzat változás megnevezése

El irányzat
számla-
száma

Bevételi el irányzatok
+                                    -

Kiadási el irányzatok
+                                   -

A B C D
Irodaszer, nyomtatvány ÁFÁ-ja 561111   21.915

9. Ivóvíz javítási Konzorciumi Társulás
tagdíj Csongrád

37315   40.000

Környezetvédelmi Társulási Tagdíj
(Sándorfalva)

37315    3.000

ködési tartalék igénybe vétel 592119 43.000

10. Kamat költség többlet rövid lejáratú
fejlesztési hitel (Polgármesteri Hivatal)

573121  520.000

Fejlesztési tartalék igénybe vétel 592123 520.000

11. Bels  el irányzat átcsoportosítás

- Egyéb sajátos bevétel többlet (egyszeri
használati díj)

91219 2.000.000

- Bérleti díj el irányzat csökkenés 91311 2.000.000

El irányzat változás (forgalmi)
összesen:

68.754.108 2.000.000 72.317.108 5.563.000

El irányzat változás egyenlege:   66.754.108   66.754.108

Eredeti el irányzat egyenlege: 342.897.000 342.897.000

Módosított el irányzat: 409.651.108 409.651.108



2. melléklet a…/2011 (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez el terjesztéséhez

EL IRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT EL IRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINT  ÖSSZESÍTÉSE              (ezer Ft-ban)

1. Bevételek Eredeti el irányzat Módosított
el irányzat

Jelenlegi el irányzat
módosítás +

Módosított
el irányzat

A B C D E

a) Intézményi m ködési bevételek   21.576.000 ----    + 547.694 22.123.694

b) Sajátos m ködési bevételek 139.912.851 --- --- 139.912.851

c) Felhalmozási bevételek       200.000 --- ---        200.000

d) Központi költségvetési támogatások 91.721.149 ---   + 7.484.300   99.205.449

e) Támogatásérték  és átvett pénzeszközök 68.742.000 --- + 23.872.854   92.614.854

f) Kölcsönök visszatérülése      100.000 --- ---       100.000

g) Hitel felvételi el irányzatok 20.645.000 --- + 22.641.690   43.286.690

h) El  évi pénzmaradvány ---- --- + 12.207.570 1  2.207.570

a)-h) Bevételi el irányzat összesen 342.897.000 ---     66.754.108 409.651.108

2.
Kiadások Eredeti el irányzat Módosított

el irányzat
Jelenlegi

el irányzat
módosítás _+

Módosított
el irányzat

A B C D E

a) Személyi juttatások 66.325.000 ---    + 902.325 67.227.325

b) Munkaadót terhel  járulékok 21.490.000 ---    + 219.265 21.709.265

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 50.123.000 --- + 3.589.574 53.712.574

d) Szociálpolitikai ellátások 63.826.000 --- + 4.029.300 67.855.300

e) Kölcsönnyújtások --- --- --- ---

f) Hiteltörlesztések   7.645.000 --- + 22.641.690   30.286.690

g) Fejlesztési, felhalmozási kiadások ÁFA-val 83.763.000 --- + 31.977.114 115.740.114

h) Támogatásérték  és átadott pénzeszközök 49.525.000 ---    - 1.537.160   47.987.840

i) Tartalékok      200.000 ---   + 4.932.000    5.132.000

a)-i) Kiadási el irányzat összesen 342.897.000 --- + 66.754.108 409.651.108


