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El terjesztés

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
 2012. februári ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása  (közmeghallgatás  elé
terjesztése) és elfogadása

Tisztelt Képvisel -testület!

A Magyarország 2012. évi költségvetésér l szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény és az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján el terjesztjük önkormányzatunk 2012. évi tervezett
gazdálkodásáról szóló költségvetési rendelet-tervezetét.

Önkormányzatunk gazdálkodási szempontú szervezeti felépítése az el  évhez viszonyítottan nem
változott.
Településünkön kisebbségi önkormányzat továbbra sem m ködik.

Az alapfokú oktatási, nevelési, szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok ellátását biztosító
intézmények m ködtetési fenntartási jogának a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évben való
átadása óta  valamennyi társulásba bevitt intézmény meg rizte szakmai önállóságát a megkötött
megállapodásokban foglaltak szerint.
A költségvetési kérdéskörök szempontjából a leglényegesebb, hogy jelent s kiegészít  állami hozzájárulás
kapcsolódik a társulásban ellátott feladat-mutatós finanszírozási elemekhez.
A jelzett intézmények alapköltségvetése a helyi önkormányzat költségvetésének nem része. Önkormányzati
költségvetésünkben a Kistérség fenntartásába átadott három intézményhez kapcsolódó azon támogatás
érték  kiadások jelennek meg, melyek mint bels  kiegészít  finanszírozás (önkormányzati kiegészít
forrásszükséglet) jelenti a közvetlen állami támogatások és saját intézményi bevételek melletti forrásokat.
Lényegében a jelenlegi költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat, valamint önállóan m köd  és gazdálkodó
költségvetési szerve, az önkormányzat hivatala (Polgármesteri Hivatal) által közvetlenül ellátott, valamint a kapcsolódó
közszolgáltatások finanszírozási, költségelemeit, továbbá közvetett költségelemként az oktatási, nevelési valamint a szociális
intézmények m ködtetéséhez biztosított kiegészít  támogatások fedezeteit tartalmazza.
A költségvetési rendelet-tervezet összegzései, részletez  mellékletei, az azt megalapozó bevételi-, és kiadási
el irányzatok tételes analitikus számításai (melyek az Adó- és Pénzügyi Irodán megtekinthet ek) a Képvisel -
testület által elfogadott költségvetési koncepció, a rövid- közép- és hosszú- távú gazdálkodási és
fejlesztési program alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a hatályos költségvetési törvény adta
kereteket és az egyéb szakágazati jogszabályokból (Áht, Ávr, Nvtv.) adódó kötelezettségeket és lehet ségeket
is. Kisz résre kerültek az el  évi egyszeri bevételek, átvett források, és az egyszeri jelleg  kiadások
költségvetési vonzatai.
A központi (alap) normatív támogatások összege alapvet en az általános normatíva (szociális) változása
miatt több mint 12 millió forinttal növekszik. A kötött felhasználású állami támogatások kerete viszont 2,3
millió forinttal, míg az SZJA 1,3 forinttal csökken. A helyi adó és az átengedett központi adók (gépjárm  adó)
mértékét az el  évi tényadatok figyelembe vételével javasoljuk megállapítani.
A kiadási oldalon az alapvet közüzemi díjak vonatkozásában a ténylegesen várható növekmények hatását
csak részben tudjuk felmérni. Továbbra is kiemelt fontosságú az ésszer  takarékosság, a költség-hatékony
megoldások és a bevétel növel  lehet ségek feltárása.
A kistérségi fenntartású intézményekre kidolgozott keretszámok külön-külön egyeztetésre kerültek a
szervezetileg helyben m köd  tagintézmények vezet ivel.

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


2

Összességében növelni kényszerültünk (6,2 millió forinttal) a társulásba bevitt intézményekhez biztosítandó
kiegészít  önkormányzati támogatások kereteit is. Figyelembe kellett vennünk a minimálbér változásokból, az
energia költségek növekedéséb l illetve az alap normatívák csökkenéséb l ered  többlet forrás igényeket.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába bevitt intézmények költségvetési tervezetei külön lépcs ben
szintén egyeztetésre kerültek a Társulás Munkaszervezetével, a Társulási Tanács Elnökségével és a Társulás
Pénzügyi Bizottságának tagjaival.

Önkormányzatunk társadalmi-, gazdasági- és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzet  település, a
szintén hátrányos helyzet nek min sített Csongrádi Kistérség tagja, ma már 3000 f  alatti állandó
lakónépességgel. Jelent s a munkanélküliek aránya, a lakosság korösszetétele is elég kedvez tlen. Szintén
magas azon lakosok aránya, akik a szociális ellátási rendszer igénybevételével tudják csak kiegészíteni
minimális jövedelmüket. Településünkön nincsenek nagy ipari, kereskedelmi létesítmények, a legnagyobb
foglalkoztató az önkormányzat. Adóer  képességünk alacsony. Az alap közfoglalkoztatás keretében 2012.
évben 7 f  alkalmazását tervezzük, mivel  a közfoglalkoztatás rendszere átalakult, így jelent sen csökken a
bértömegen belül a közfoglalkoztatásra kifizethet  bérek nagysága is. A START munkaprogramban való
részvételre  kijelölt  településként   (100  %-os  támogatással)   50  f  foglalkoztatása  valósulhat  meg  három  f
területen: mez gazdasági (növénytermesztés) járdaépítés, csatorna karbantartás. E programhoz kapcsolódó
végleges forráskeretek és költség szintek évközi módosított el irányzatként kerülnek beépítésre költségvetési
rendeletünkbe a szerz dés aláírását követ en.

Az Önkormányzaton belül kerülnek elszámolásra alapvet en:
 - Ingatlan bérbeadások, tovább számlázott szolgáltatások, lakóingatlanokhoz kapcsolódó sajátos bevételek,
 - a  helyi adóbevételek,
-  átengedett központi adók, központi állami támogatások,
- támogatás érték  (központi) bevételek és kiadások, kölcsöntörlesztések,
- el  évi pénzmaradvány elszámolása,
-  községi szint  helyi fejlesztési, felújítási feladatok,
-  a Kistérségbe integrált intézményekhez kapcsolódó m ködési és fejlesztési feladatok,
-  a helyi hatáskör  szociálpolitikai ellátások,
-  a kiemelt kötelez en ellátandó közszolgáltatási feladatok (kivéve: a küls  szolgáltatókkal szerz dés alapján ellátott
feladatok)
- finanszírozási m veletek (hitelügyletek)
-  civil szervezetek támogatása,
- községi szint  kulturális rendezvény szervezés.
A Polgármesteri Hivatal önállóan kezeli:

- az intézményi m ködési bevételek egy kisebb hányada,
- közmunka programhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat,
- valamennyi bérgazdálkodási feladatot,
- egyéb vagyon üzemeltetéssel hasznosítással és egyéb községgazdálkodással kapcsolatos feladatot,
-  a nem önkormányzati hatáskör  szociálpolitikai feladatokat,
- igazgatási feladatokat,
- a Képvisel -testület m ködésével összefügg en: polgármester illetménye, önkormányzati képvisel k tiszteletdíja,
- az önkormányzat tervezési, gazdálkodási finanszírozási, ellen rzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól is
gondoskodik.

A fentiekben felsorolt feladatok mellett, külön megállapodások alapján a 100%-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság (KÉBSZ Kft) által biztosítjuk az egészséges ivóvíz-ellátást, közétkeztetést, gyermek-
és diákétkeztetést és a szociális ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetést. Küls  közszolgáltatói szerz dések
keretében történik a közvilágítás biztosítása, gyepmesteri és állati hulla gy jtése és ártalmatlanítása a szilárd
hulladék gy jtése, szállítása valamint a kéménysepr i közszolgáltatás.

Álláspontunk szerint a település költségvetésének tükröznie kell egy adott település vezetésének szemlélet-
rendszerét. Ez a szándék létezik, és a folyamatos egyeztetéseknek köszönhet en a tervezett keretszámokban
megjelenik. Az érzékeltetni kívánt prioritások és lehet ségek koordinálása a legnagyobb feladat.
Ebben kell konszenzusra jutni az évközi tényleges finanszírozási és likviditási nehézségek közepette is.
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Továbbra is kiemelt szempont kell, hogy legyen a kötelez  m ködési alapfeladatokkal párhuzamosan
a fejlesztési célkit zésekre források elkülönítése.
A korábbi évek pénzügyi és gazdasági  válsághelyzete 2012. évben is számos kockázati tényez t hordoz az
önkormányzatokat illet en. Változások sorozatára számíthatunk a tárgyévben is, mind szervezeti mind pedig a
feladat ellátási rendszert és a vagyongazdálkodást illet en.

A település 2012. évi költségvetésében a f  bevételi forráselemek,és  a kiadási költség-nemek az el  évhez viszonyítottan
változatlanok.
Két lényeges körülményt azonban ki kell emelnünk, ami komoly hatást gyakorolhat a tárgyévi
gazdálkodás lehet ségeire:
a) eredeti el irányzatként részben beépítésre került a 2011. évi pénzmaradvány a források oldalán.
Ez a keretszám az el  évr l szóló költségvetési beszámolóban kerül véglegesítésre. A pénzmaradvány
nagyságrendje jelent sen befolyásolhatja az idei évi gazdálkodásunk mozgásterét, fejlesztési
célkit zéseink megvalósítását.
b) Áthúzódó fejlesztési projektjeink jelent s lekötöttséget hordoznak a forrás oldalon. (Polgármesteri
Hivatal felújítás, Szent László Általános Iskola felújításához biztosítandó saját er , szennyvíz projekt
el készületi munkái) Jelenleg bírálati fázisban lév  fejlesztési projekthez (Baross G. u. 2.sz. alatti ingatlan
szociális célú felújítása) javasoljuk a szükséges források elkülönítését.

A 2012. évi költségvetés kiemelt f összegei:

A forrás megosztási rendszer elveiben jelent s változás történt az el  évhez viszonyítottan.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti feladat megosztási rendszer kapcsán a
bevételek elszámolása többségében az önkormányzatnál történik. A feladat-ellátás jelent s költsége
viszont a Polgármesteri Hivatalnál kerül elszámolásra. Ebb l adódóan a fedezet átadás intézmény
finanszírozás keretében kerül átcsoportosításra tényleges pénzügyi átutalások keretében.
A 2012. évre  a kommunális adó címén tervezett bevétel 100%-át a fejlesztési alap forrásaihoz
javasoljuk biztosítani. Ezt els dlegesen az indokolja, hogy kiemelt beruházásainak a rövid, közép és hosszú-
távú programunknak megfelel en kerüljenek megvalósításra. Ez a fedezet megosztás több szempontból is
figyelemre méltó és indokolt intézkedés.

- Az EU-s és nemzeti forrásokra épül  fejlesztési pályázati rendszer lehet ségei várhatóan  sz külnek, de e lehet ségeket
maximálisan ki kell használnunk. Célkit zéseinket folyamatosan elemezni kell, rugalmasan alkalmazkodva a legésszer bb
megoldásokhoz.
- Amennyiben a település tartós fejl dését (különösen az infrastrukturális hátrányok felszámolását) biztosítani kívánjuk, úgy
megfelel  saját forrás kereteket kell évente elkülönítenünk az egyes pályázatokhoz.
- A racionális fejlesztéseken és az alapfeladatok biztonságos ellátása által tartható fenn a település lakosságmegtartó képessége és
a megélhetési lehet ségek javítása is.

Mindenesetre év közben is figyelmet kell fordítani a forrás átcsoportosítás hatásainak folyamatos elemzésére.

A bevételek községi szint  f összege 356.688.604.- Ft.

Ebb l az intézményi m ködési bevételek összege 17.460.- E Ft.
-  A sajátos m ködési bevételek forráselemei szintén nem változnak az el  évhez mérten.
- A helyi adókból származó bevételek tervezett összege 26.500.- E Ft. Ezen a területen komoly
eredménynek számítana a 2011. évi szint elérésén túlmen en az adóhátralék állomány csökkenése.
- A SZJA-ból származó bevételek összege 95.392.- E Ft, amely a település költségvetésének központilag
meghatározott egyik f  bevételi forráseleme.
Az átengedett központi adók összegét 13.520.- E Ft-ban javasoljuk meghatározni. Az egyéb sajátos folyó
bevételeken belül a lakás- és garázsbérleti díjakat 5%-kal javasoljuk emelni. (Külön el terjesztés szerint) A
felhalmozási bevételek köre minimális, így a tervszámot  200.- e Ft-ban javasoljuk meghatározni.

A központi költségvetési támogatások, mint a második kiemelt f  bevételi forrásunk összege 100.991.- E
Ft.
A normatív támogatások összege 49.451.- E Ft.
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A kötött felhasználású támogatások tervezett összege 51.540.- E Ft, melyb l valamennyi forráselem a
szociális segélyezéshez kapcsolódó támogatás.
Központosított el irányzatként eredeti forrás nem került beépítésre a költségvetésbe. Ezen a területen
évközi pótel irányzatok megszerzésére nyílik lehet ség többféle jogcímen a Költségvetési törvény 5.
melléklete szerint.

Támogatás érték  bevételek összegét községi szinten 55.568.- E Ft-ban javasoljuk meghatározni.
Ezen belül a m ködési célú támogatás érték  bevételek tervezett összege 10.531.- E Ft, míg a
fejlesztési célú ilyen jogcím  bevételi forrás 45.037.- E Ft. (Ebb l a Polgármesteri Hivatal felújítás
pályázati támogatása 17.038.- E Ft, Szennyvíz projekt el készítés támogatása 27.662.- E Ft.)
Az államháztartáson kívülr l átvett pénzeszközök forráskereteinek tervezett összege 155.- E Ft.
A kölcsönök visszatérüléséb l 50.- E Ft bevételt tervezünk 2012. évre.

Hitel felvételek jogcímen összesen 21.882.- E Ft-ot javasolunk meghatározni. Ebb l: Polgármesteri
Hivatal felújítás támogatás megel legez  hitel 17 millió Ft, míg a Szennyvíz projekt el készítés saját
forrás részhez biztosítandó hitel 4.882 E Ft.
Tényleges m ködési hitel felvételét a tárgyévben sem javasolunk tervezni.
Az el  évi pénzmaradványt a képvisel -testület a 2011. évi beszámoló keretében hagyja véglegesen jóvá.
Az el zetes kalkulációk szerinti pénzmaradvány összegéb l 21.882.- E Ft-ot javasolunk elfogadni, mint
tervezett pénzmaradványi keretet.

A Kiadások községi szint  f összege 356.688.604.- Ft.

Ezen belül:
Személyi juttatások, vagyis a 2012. évi bértömeg költségkeretét 56.627.- E Ft-ban javasoljuk meghatározni.
Ez a keret a 2012. évi összkiadási el irányzata 15,8 %-a, mely 10 millió forinttal alacsonyabb az el  évi
eredeti költségvetéshez viszonyított bértömegnél. Ennek els dlegesen oka a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó alacsonyabb létszám keret (7 f ). Központi bérfejlesztés sem a köztisztvisel i sem a
közalkalmazotti körben nincs 2012 évben. A kötelez  bérminimum ill. minimál bér emelések megtörténtek az
érintett területeken. Jubileumi jutalom kifizetésére 1 f t érint en kerülhet sor a tárgyévben.
A bértömegen belüli intézményi megosztások a következ k:
az önkormányzat és hivatala, köztisztvisel k illetménye,
választott tisztségvisel k képvisel k, bizottsági tagok tiszteletdíja 37.637.- E Ft
- Közfoglalkoztatás keretében tervezett bértömeg   3.428.- E Ft
- Községi Könyvtárban, a  Faluházban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménye   2.905.- E Ft
- Egészségügyi ágazat bértömege (Véd k)   4.401.- E Ft
- Községgazdálkodási ágazat bértömege   8.256.- E Ft
A munkaadót terhel  szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás és egyéb járulékok éves
keretösszege 14.323.- E Ft, melyb l a szociálpolitikai ellátásokon belüli alanyi ápolási díjakhoz kapcsolódó
2011. december havi nyugdíj járulék összege 593 E Ft.
A köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 44/A. § (1) bekezdése b)
pontja és a (2) bekezdésben  kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat köztisztvisel i számára
egységesen 20 % illetménykiegészítést biztosít, amely az illetmények változatlansága következtében többlet
juttatatással, illetve kiadással nem jár, viszont így a tavalyi illetmények összege megmarad. A Ktv. 49/F. §-a
rendelkezik arról, hogy az önkormányzat köztisztvisel i cafatéria-juttatásként (választásuk szerint) jogosultak a
személyi jövedelemadóról szóló törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és a (3) bekezdésben felsorolt
béren kívüli juttatásra, melynek összegét a Magyarország 2012. évi központi költségvetésér l szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 56. § (3) bekezdése bruttó 200 E Ft-ban maximálja.
A  közszolgálati  tisztségvisel kr l  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  237.  §-a  szerinti  feladatkörében  eljárva  a
Képvisel -testület az önkormányzat köztisztvisel i számára egyéb juttatás címén adható támogatás összegét
bruttó 200 E Ft-ban határozta meg  akként, hogy az eljárási szabályokat a köztisztvisel kre kiterjesztett
Közszolgálati Szabályzatban a jegyz  mint munkáltató határozza meg, melyet a Képvisel -testület a hivatal
szervezeti és m ködési szabályzata mellékleteként hagy jóvá. Ezen juttatásra 2012. április 1. napjától
szerezhetnek jogosultságot a hivatal köztisztvisel i a fenti feltételek teljesülése esetén.
A dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 46.229.- E Ft. A kiemelt el irányzat csoporton belül a
községi szint  tervadatok a következ k:
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- készletbeszerzések:                    4.756.- E Ft
- szolgáltatások: 27.600.- E Ft
- egyéb dologi kiadások: 10.027.- E Ft(ebb l az kifizetend  ÁFA: 8.121 E Ft)
- munkáltató által fizetend  SZJA:        1.516.- E Ft
- különféle adók, díjak, egyéb befizetések 1.240.- E Ft
- tervezett kamat költségek: 1.090.- E Ft

Szociálpolitikai ellátásokra 69.425.- E Ft-os keret került elkülönítésre. Ez a keret az el  évi eredeti
el irányzatok 107,4 %-os szintjének felel meg.
Az el irányzat f csoport kiadási f összegéhez 53.090.- e Ft leigényelhet  támogatás tartozik, részben az átvett
pénzeszközök között, másrészt kötött felhasználású támogatásként.

A hitel törlesztések tárgyévi el irányzatát 19.441.- E Ft-ban javasoljuk meghatározni. Ez a keret a
Polgármesteri Hivatal felújítással összefügg  rövid-távú támogatás megel legez  fejlesztési célú hitel
tárgyéven belüli teljes törlesztése, valamint a szennyvíz beruházás el készítési program saját er s
forrásrészének biztosításához felveend  hitel (4.882 E Ft) 50 %-os visszatörlesztése.
Az egyes hitelekhez tartozó kamatkiadások a dologi kiadásokon belül kerülnek elkülönítésre.
Beruházás, felújítás célú kiadások:
Beruházások között  az alábbi célkit zések valósíthatóak meg;
-   Település rendezési terv 5.000.- E Ft + ÁFA
-    Ingatlan  vásárlás  kerete (szennyvíz tisztító telep helyszíne, turisztikai célú projekthez terület vásárlás)
3.000.- E Ft.
-  A szennyvíz hálózat és tisztító kiépítése (KEOP 7.1.0/11. pályázat) el készítési munkáinak bekerülési
összköltsége (tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, nyilvánosság biztosítása, projekt menedzsment,
közbeszerzések.) 32.544 E Ft + ÁFA, melyb l az ÁFA teljes összege (8.787 E Ft) visszaigényelhet . Ezen
célkit zéshez elnyert pályázati támogatás összege 27.662 E Ft.
- Er ,- és kapcsolódó munkagép beszerzés (külterületi földutak karbantartásához) pályázati saját forrásrész
elkülönítés összege 1.000 E Ft.
-  Nagy-teljesítmény , er gép meghajtással m ködtethet  szivattyú beszerzéshez elkülönített saját forrás rész
2.269       E Ft. (A keret megfelel  pályázat kiírás esetén kerül lekötésre.)
-   Egyéb berendezésekre elkülönítethet  forráskeret 123 E Ft.

Felújítási munkálatokra elkülönített saját forrás keretek:
- Polgármesteri Hivatal felújításának tárgyévi bekerülési összköltsége ÁFÁ-val (kivitelezési munkák, m szaki
ellen rzés) 21.252.- E Ft. Kapcsolódó pályázati támogatás (EMVA program) 17.038.- E Ft.
- Helyi utak korszer sítésére (k zúzalékos megoldás) tervezett forrás-keret 8.000 eFt.
A beruházások-felújítások eredeti el irányzatként meghatározott 2012. évi együttes összege 83.325 E
Ft.

Támogatás érték  kiadások  fedezetére 63.879.- E Ft-ot javasolunk meghatározni. A fenti keretszámon
belüli kiemelt tétel a Kistérségi Társulásba integrált 3 intézmény kiegészít  önkormányzati
támogatása összességében 50.364.- E Ft. Fejlesztési célú támogatás érték  kiadásként 6.329 E Ft
kerül elkülönítésre a Baross G. utcai ingatlan felújítási pályázathoz átadandó (saját er )  forrásaként,
míg 5.771.- E Ft a Szent László Általános Iskola felújításának saját erejéhez a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása részére. A szilárd hulladék lerakó rekultivációs programjához a tárgyévi
fejlesztési célú hozzájárulásunk kerete 269 E Ft. M ködési célú egyéb támogatás érték  kiadásokra
1.146 E Ft került elkülönítésre. (DAREH tagdíj, vízmin ség javító társulási tagdíj, Központi orvosi
ügyelet, Könyvtár m ködési hozzájárulás szerz dés szerint).

A pénzeszköz átadások (államháztartáson kívüli) tárgyévi tervezett el irányzata 3.140 E Ft. Ebb l a helyi civil
szervezetek önszervez  közösségek támogatása 2.940 eFt, míg az éves lakás-támogatási keret 200 eFt.

Tartalékok: a tárgyévben is minimális összeg  m ködési tartalékot tudunk elkülöníteni. Ez a keret 300.- E Ft,
melyb l vis maior tartalék el irányzat 100.- E Ft, általános m ködési tartalék 200.- E Ft. Fejlesztési
tartalékra keretet elkülöníteni a bevezet  részben kifejtett okok miatt nincs mód.
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Az önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv bels  ellen rzését a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása keretében valósítjuk meg az egyeztetett éves ellen rzési programok alapján. Az ellen rzések
tapasztalatairól a Képvisel -testület külön napirend keretében kap tájékoztatást.
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási id szakot érint en elkészítend  fejlesztési célú éves közbeszerzési
tervében csak azon beruházásokat javasoljuk szerepeltetni, melyek elbírált pályázatokon támogatást nyertek.
Oktatási, nevelési és szociális intézményeket érint  esetleges pályázatok benyújtója nem az önkormányzat, hanem a Kistérségi
Társulás, így az ide vonatkozó esetleges közbeszerzési eljárások tervezését, ütemezését a Társulás végzi.

A jóváhagyott kiadási el irányzatok csak realizált bevételi forrásokkal lefedetten kerülhetnek ténylegesen
felhasználásra a rendelet-tervezet ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelel en. A kiutalt keretekb l az
intézményvezet knek garantálni kell a kötelez  bérelemek és az alapvet  közüzemi díjak rendezésének
els dlegességét. Nagy hangsúlyt kell fordítani a teljes gazdálkodási id szak alatt a realizált bevételek és a
forráskeret felhasználások összhangjára. Id arányos keret-túllépések csak rendkívüli esetben és külön
egyeztetés alapján eszközölhet ek.

Tisztelt Képvisel - testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítését megel en megtörténtek mindazon
számítások, költségelemzések, részletezések és hatásvizsgálatok, melyek megalapozzák a költségvetési
keretszámok realitását. Ebb l adódóan álláspontunk szerint a meghatározott keretekkel gazdálkodó
önkormányzaton belül garantálható a kötelez  önkormányzati alapfeladatok m ködésének biztonsága.
Az elfogadásra javasolt költségvetési rendelet- tervezet összhangban van a Képvisel -testület által elfogadott
rövid, -közép és hosszú-távú gazdálkodási programmal és a 2012. évre vonatkozóan jóváhagyott költségvetési
koncepcióval.
Nagyon takarékos és költséghatékony intézményi gazdálkodás mellett az önkormányzati kötelez
alapfeladatok ellátása, a szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítása alapvet en
garantálható. A tervezett fejlesztési célkit zések megvalósításának minden egyes fázisa azt a célt szolgálja,
hogy településünk a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetéb l menekülni
tudjon. Ezzel is er síthet  a település lakosság megtartó képessége és az itt él  emberek életlehet ségeinek
szélesítése, életmin ségének javítását.

A fentiekben részletezettek alapján javasoljuk az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet- tervezetben
foglaltak megtárgyalását, közmeghallgatás elé terjesztését és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. február 03.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz
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…/2012.  (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete közmeghallgatásra bocsátása

Határozati javaslat

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata
2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva terjeszti közmeghallgatás
keretében elfogadásra.

Végrehajtás határideje:  2011. február 10.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Áht. 24. § (3) bekezdésében szabályozott
feladatkörében eljárva rögzíti, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelete-
tervezete el irányzatai megalapozásához nem tartja szükségesnek a hatályban lév  önkormányzati rendeletei módosítását.
Felkéri a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t, hogy  amennyiben évközben indokolttá válik az
önkormányzat költségvetési rendeletét  érint  bármely önkormányzati hatályos rendeletének  módosítása,
akkor arra vonatkozó javaslatát terjessze az illetékes bizottság, majd a Képvisel -testület elé jóváhagyásra.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: szükség szerint

Határozatról értesítést kap:
-   Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
-   Forgó Henrik polgármester
-   Kató Pálné jegyz  és általa
-   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
-   Irattár


