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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. áprilisi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képvisel -testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en készítettük el az önkormányzat 2011. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót.

E beszámoló központi szabályozókban megadott szempontokra épül, mely a 2011. évi gazdálkodásról átfogó
képet nyújt.

1.) Az Önkormányzatunk hatósági igazgatási társulásban nem, viszont intézményt fenntartó társulásban
2007. 08. 01-t l  részt vesz.

2.) Az Önkormányzati igazgatásban (Polgármesteri Hivatalban) foglalkoztatott köztisztvisel k létszáma
2011. január 1-jén 12 f , és  2012. január 1-jén is 12 f .

3.) A 2005. március 29. napjától m köd  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében az alábbi
részágazatok feladat-ellátása kiegészít  támogatásával vett részt önkormányzatunk 2011. évben:
- pedagógiai szakszolgálat m ködtetésében,
- átmeneti otthonban (Csongrád) történ  elhelyezési lehet ség biztosításában,
- környezetvédelem (közös hulladékgazdálkodási terv) fenntartásában,
- központi orvosi ügyelet m ködtetésében,
- jelz rendszeres házi segítségnyújtás ellátásában,
- bels  ellen rzés végzésében,
- egészségügyi, sport, közm vel dés és közigazgatás területén szervezési pályázati együttm ködésben,
- fejlesztési célú társulás keretében alapvet en a közép,- és hosszú távú infrastrukturális fejlesztési

célok program el késztésében m ködtünk 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 Társulására.

4.) Településünk 2011. évben az ivóvízmin ség-javító  projekt végrehajtására  Társulást hozott  létre  Csongrád
Város Önkormányzatával. A társulás megnevezése: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin sé-javító
Önkormányzati Társulás.

1.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A beszámolási id szakban szervezeti és gazdálkodási jogkörökben változás nem történt.

Az Önkormányzat Hivatala – mint önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv – mellett három
(társulásba integrált) intézmény: a
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- 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 m köd  és gazdálkodó
költségvetési szerve),

látta el a kötelez  feladatokat.
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában m ködtetett 3 tagintézmény gazdálkodásával összefügg
számviteli-politika alapelvei a beszámolási id szakban alapvet en nem változtak.
Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. A vagyonelemek könyv szerinti, becsült értéken
kerülnek kimutatásra, az önkormányzat nem élt a piaci értéken történ  értékelés lehet ségével.
A hatályos számviteli el írásoknak megfelel en az éves zárómérleg eszköz tételeiben az adósok
állományából a 90, 180 és a 360 napot meghaladó fizetési követelések összegéb l az egyszer sített
értékelési eljárással megállapított rész kivezetése megtörtént.
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 és egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért kifizetés 2011. évben
közbeszerzési szakért  részére történt (300 000.- Ft). A SALDÓ Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt
részére a tárgyévben 110.000.- Ft + ÁFA került kifizetésre általános üzletviteli tanácsadás tagdíjaként.

 A bels  ellen rzési feladatok ellátása éves munkaterv alapján történt, az elvégzett munkálatokról éves
ellen rzési, valamint összefoglaló ellen rzési jelentés készült. Az év közben folyamatosan végzett bels
ellen rzés –melynek ellátása 2008. 01. 01.-t l szintén a kistérségi társulás keretében valósul meg - nem tárt
fel olyan hiányosságokat, amelyek alapján akár a korábbi id szakok mérleg tételeit, vagy a költségvetési
beszámolók egyes tételeit módosítani kellett volna.

Önkormányzatunk hatékonyan együttm ködik a helyi civil szervezetekkel. 2011. évben pályázati rendszerben
anyagilag támogatott szervezetek száma elérte a 8 szervezetet. A kötelez  alapfeladatok ellátásával
összefügg  szervezeteknek (pl: szilárd hulladékkezelés, orvosi ügyelet), és egyes szociális jelleg  lakossági
támogatásoknak, valamint a kistérségi együttm ködés keretében átadott pénzeszközök részletezését a
beszámoló rendelet külön melléklete tartalmazza. Közalapítvány és alapítvány által ellátott feladatokra a
tárgyévben nem történt kifizetés.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem m ködik.

Önkormányzatunk 100 %-os tulajdonosa a Közm ,- Épít ,- Beruházó és Szolgáltató Kft-nek, mely könyvviteli mérlegben
részesedésként kerül kimutatásra. A Kft által az önkormányzat hatáskörében ellátott önkormányzati
közszolgáltatási feladatokhoz (ivóvíz- ellátás, gyermek- és diákétkeztetés, szociális célú étkeztetés)
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökkel biztosítja a m ködtetés feltételeit. A díjtételek meghatározása
képvisel -testületi hatáskörben történt rendeletbe foglaltak szerint. Ezen feladatokhoz önkormányzati
kiegészít  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. Tagintézményeink fejlesztését érint  pályázatokhoz – támogatás
érték  kiadásként – átadott önkormányzati források szintén részesedésként kerülnek elszámolásra a
mérlegben.

A szilárdhulladék gy jtését, szállítását és kezelését, valamint a kéménysepr -ipari közszolgáltatást
vállalkozásba adás útján biztosítjuk a településen, mint kötelez  közszolgáltatást, míg a folyékony hulladék
szállítás és ártalmatlanítása egyéni vállalkozók által történik.

Az Önkormányzat Hivatalánál 2011. évben a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma
elérte a 30 f t. A képvisel -testület által engedélyezett éves létszámkeret túllépés nem volt a beszámolási
id szakban.



Tárgyévi költségvetésünkben forráshiányt nem terveztünk.

ÖNHIKI-s pályázatot nem nyújtottunk be. Az átadott Intézmények m ködési alapfeladatainak
ellátásához a kiegészít  önkormányzati támogatást egy nagyon átgondolt gazdálkodási program
mellett biztosítunk. Tényleges m ködési hitel felvételére nem került sor.
Az alapvet  kötelez  m ködési feladatok ellátását folyamatosan biztosítottuk. Önkormányzatunk 2011. évi hitel korlát
mutatója a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítését követ en 28.836 E Ft, mint az adósságot keletkeztet  éves
kötelezettség- vállalások fels  határa.
Adósságot keletkeztet  hitelügylet megkötésére nem került sor a tárgyévben. Ilyen jelleg  kötelezettségünk
2011. évben már nem volt. A fejlesztési célú, pályázatokhoz kapcsolódó (támogatás megel legez , saját
forrás kiváltó) hitel felvételére sem került sor, ilyen jelleg  tényleges kifizetéseinknek, jelent sebb hányada
2012. évre húzódik át.
A kötelezettségek záró állománya (2.041 E ft) 691 E Ft-tal alacsonyabb az el  évi szintnél.
Kötelezettségeink rendezése folyamatosan történt, az esedékességi id pontokat figyelembe véve. Az
önkormányzatnak 60 napon túli esedékes tartozása, szállítói tartozása 2011. év végén nem volt.
Kibocsátott kötvény állománya nincs önkormányzatunknak.
Önkormányzatunk 2011. évben is részt vett különböz  pályázati programokban, azonban kevesebb
sikerrel mint a korábbi években.
Az EU forrásokkal összefügg  pályázataink külön fejezetben kerülnek értékelésre.
A korábbi években befejezett pályázatokhoz kapcsolódó utóellen rzések, monitoring adatszolgáltatások
megtörténtek. Ezen vizsgálatok hiányosságot nem tártak fel.

2.) Tervezett bevételeink alakulása

- Az intézményi m ködési bevételek összege 12.582 E Ft.
- Sajátos m ködési bevételek jogcímén 137.761 E Ft-ot teljesítettünk 2011. évben.
- A fenti bevételi forrásból a helyi adók összege: 26.038 E Ft (101,3 %). SZJA-ból származó bevételünk 96.717

E Ft (100%). Átengedett központi adók (gépjárm  és föld bérbeadás forrásadója 13.445 E Ft (100%).
Egyéb sajátos bevételek (bírságok, lakbérek, stb.) 1.561 E Ft (100,4%).

- A központi támogatások jelentik költségvetésünk kiemelt bevételi forrását az el  pontban
részletezett SZJA és átengedett központi adók mellett.
A tárgyévben 117.891 E Ft központi támogatást kapott önkormányzatunk.
Ezen belül a normatív (feladat mutatós és lakosságszámhoz kötött állami támogatások összege: 37.169.
E Ft.
A kötött felhasználású támogatások összege 61.612  E Ft.
A központosított el irányzatként 4.030 E Ft-ot realizáltunk.
Az egyéb központi támogatások között került elszámolásra az 7.055 E Ft belvizes vis maior támogatás
és hátrányos helyzetünkre tekintettel kapott 8.025 E Ft támogatás.

-    Felhalmozási célú bevételként 2011. évben nem realizáltunk forrásokat. Meglév  vagyonelemeinkb l
     nem értékesítettünk a beszámolási id szakban.
- Átvett pénzeszközeink nagyságrendje éves szinten 28.927 E Ft.
     Ebb l:

 - a támogatás érték  bevételek összege 28.763 E Ft (teljesítés 100 %)
      - az államháztartáson kívüli területr l átvett források összege 164 E Ft  (109,3 %-os teljesítési szint).
- Kölcsönök visszatérüléséb l 2011. évben 4 E Ft-ot realizáltunk.
- Hitelfelvételb l származó bevételek: 2011. évben nem vett igénybe hitelt az önkormányzat. A kötelez

alapfeladatok ellátását biztosítani tudtuk m ködési hitelek nélkül is, nagyobb fejlesztési célú
pályázatunk (útépítések) nem nyert támogatást, a piaccsarnok építése pedig átütemezésre került, így
fejlesztési hitel felvétele sem volt indokolt. A Polgármesteri Hivatal (EMVA projekt) felújításának
kivitelez i számlája 2012. évben kerül kifizetésre.

- Pénzforgalom nélküli bevételként került elszámolásra az el  évi pénzmaradvány. Az el  évi
pénzmaradvány keretb l (12.208 E Ft) 3502 E Ft került igénybevételre, a megmaradó forráskeret  a
2012. évi átütemezett feladatokra tartalék keretbe került átcsoportosításra.

Tárgyévi nyitó pénzkészlet összege 5.072.- Ft volt.



Az el irányzathoz nem kötött függ , átfutó, kiegyenlít  bevételek együttes állománya csupán 25 E Ft. Így
összességében tényleges halmozott pénzforgalmú és a pénzforgalom nélküli bevételek 2011. évi együttes
összege 307.293 E Ft. Az évközi folyószámla hitel felvétel 1.529.- Ft-os összege visszatöltésre került így a
pénzforgalmi egyenlegezett éves bevételi keretösszeg 305.764 eFt.

A 2011. évi záró pénzkészlet összege: (bank és pénztárszámlák együttes záró egyenlege) 32.040 E Ft.

3.) A 2011. évi kiadások alakulása:

- Személyi juttatásokra 66.112 E Ft-ot fordítottunk 2011. évben. Teljesítési szint: 99,6%.
- Az ehhez kapcsolódó és a szociális ellátásokon belüli ápolási díjakhoz tartozó munkaadói járulékok

összege 22.327 E Ft.
- Dologi kiadásokra 43.847 E Ft-ot költött önkormányzatunk 2011. évben. (Éves megtakarítás ezen

csoporton belül 4.224 E Ft)
- Egyéb folyó kiadások tárgyévi ráfordítása 1.926 E Ft. (77%) (munkáltató által fizetend  SZJA,

különféle adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek, engedélyezési költségek).
- Szociálpolitikai ellátásokra, pénzbeli és természetbeni ellátásokra a tárgyévben 78.641 E Ft került

felhasználásra. A kifizetések jelent s hányadához központi kiegészít  támogatás kapcsolódik. A
teljesítési szint: 99,97 %.

- Kölcsön folyósítására  2011. évben nem került sor.
- Hitel törlesztési kötelezettségek:  A tárgyévben hitel törlesztési kötelezettségünk nem volt.
- Beruházások, felújítások:  2011. évben cél- vagy címzett támogatással megvalósuló beruházásunk nem

volt. Beruházásaink összege (ÁFÁ-val) 2011. évben meghaladta a 12 millió forintot. Felújításokra
összesen 4.319 E Ft-ot használtunk fel. A tárgyévi felújításaink els dlegesen az úthálózat felújítására
koncentrálódtak. Kutatásra, illetve kísérleti fejlesztésre önkormányzatunk fejlesztési forrásokat nem
használt fel.

Pénzeszköz átadások és támogatás érték  kiadások 2011. évi felhasznált forráskerete 46.143 E Ft.
Ebb l: a  m ködési  célú  támogatások  összege  44.509  E  Ft,  míg  a  fejlesztési  célú  támogatás  érték
kiadásokra  fordított keret 1.634 E Ft.

A Kistérségi Társulásba integrált önkormányzati intézmények kiegészít  támogatásait folyamatosan
biztosítottuk.

Tartalékok alakulása: Az el irányzatként megjelölt tartalék keret év végi módosított el irányzata 18.794 E
Ft, melyb l a m ködési „vis-maior” tartalék összege 100 E Ft, az egyéb általános m ködési tartalék keret
1.000 E Ft. A tervezett tartalék keret összegei év végén beépültek a bevételi többletekb l és költség
megtakarításokból ered  tárgyévi pénzmaradvány összegébe.
Ennek keretében jelent s forrásátcsoportosítás történt a fejlesztési tartalék keretre a 2012. évi fejlesztési
célú kötelezettségeinkkel összefüggésben. Így a tárgyév végi fejlesztési tartalék keret nagysága meghaladja a
17,5 millió forintot.
A függ , átfutó és kiegyenlít  elszámolások tárgyévi záró egyenlege 1.273 E Ft. Halmozott 2011. évi
pénzforgalmi kiadások összesített adata 275.253 E Ft. Ez az összeg korrigálva a folyószámla hitel évközi
visszatöltésének összegével (1.529 E Ft) a halmozott pénzforgalmi kiadások 273.724 E Ft-os
nagyságrendjét eredményezte.

4.) A 2011. évi pénzmaradvány alakulása:

A tárgyévben képz dött pénzmaradvány összege 24.583 E Ft. Normatíva elszámolásból ered  többlet
bevétele, befizetési kötelezettsége nincs önkormányzatunknak. Az adó-er képességhez kapcsolódó
korrekcióra sem volt szükség. Az el  évben (2010.) képzett tartalékok maradványa 8.705 E Ft.
A jelent s összeg  pénzmaradvány kialakulásának els dleges oka, hogy eredménytelen pályázataink saját
forrás részeit tartalékba helyeztük, másrészt a 2012. évre áthúzódó fejlesztési célú projektek forrás
fedezetei sem kerültek egyéb célokra felhasználásra. Az év utolsó napjaiban – egyéb állami támogatásként
– jelent s összeg  8.025 E Ft központi kiegészít  támogatást kaptunk a település hátrányos helyzetére
tekintettel. Ezzel az összeggel a 2012. évi zárszámadás keretében kell elszámolnunk.



5.) Az önkormányzati vagyon alakulása

A kötelezettségekkel nem terhelt 2011. évi nettó eszköz érték állomány 472.351 E Ft.
Ez az összeg 50.422 E Ft-tal magasabb az el  évi szintnél, alakulásának okai azonban sokrét ek:

- Az önkormányzati szint  saját t ke érték záró állománya 439.063 E Ft ez az érték 29.341 E Ft-tal
magasabb a 2010. évi záró értéknél.

- Az immateriális javak nettó értéke 443 E Ft-tal növekedett.
- Az aktivált tárgyévi beruházások, felújítások és az elszámolt tárgyévi értékcsökkenések hatása 23.483 E

Ft-os növekedést eredményez a tárgyi eszközök körében. Záró állomány 313.226 E Ft. (A környezet
védelmét közvetlenül szolgáló tárgyévi eszközei nincsenek önkormányzatunknak.) 2011. évben 18
milliós értékben térítésmentesen átvételre került egy ingatlan a Nemzeti Vagyonkezel  Zrt-t l szociális
alapfeladatok céljára.

- A befektetett pénzügyi eszközök állománya 18.561 E Ft. Ez az érték a mérlegben részesedésként
kimutatott vagyonelem, mely a 100%-os önkormányzati tulajdonban lév  KÉBSZ Kft (5.150 E Ft)
befektetett eszköz értéke, valamint a Kistérségi Társulásba integrált intézményekhez korábban átadott
önkormányzati fejlesztési hozzájárulások elszámolt értéke részesedésként (13.411 E Ft).

- Az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (átadott oktatási, nevelési és szociális intézmények
ingatlanai és egyéb eszközök) nettó értéke 3.483 E Ft-tal csökkent 2011. évben. Ennek oka a
tárgyévben elszámolt értékcsökkenés. Ezeknél az intézményeknél tárgyévi fejlesztés, felújítás nem
történt.

- A követelések záró állománya (15.849 E Ft) több mint 4.8 millió forinttal alacsonyabb az el  évi záró
állománynál. A tárgyévben jelent sen csökkent a vev i és az adós tartozások állománya.

- Pénzeszközeink (bank és pénztár számlák) záró állománya szintén növekedett 26.5 millió Ft-tal a 2010.
évi záró értékhez viszonyítottan (okait a fentiekben bemutattuk).

- A mérleg szerinti tartalékok 21.000 E Ft-os növekedése mellett kötelezettségeink területén is némi
állomány csökkenést értünk el (mínusz 691 E Ft). A tárgyév végén nem volt függ  bevételként
elszámolandó központi el finanszírozás.

6.)   EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztések:

Önkormányzatunk 2001. évben hat EU-s támogatáshoz kapcsolódó fejlesztési célú pályázati programban
vett részt.
-  Az EMVA-LEADER fejezethez kapcsolódóan támogatást nyertünk 1 db rendezvény sátor

beszerzéséhez (támogatás  1,3  millió  Ft).  A  beszerzés  júliusban  megtörtént  1.471  E  Ft  +  ÁFA
bekerülési összköltséggel. Az irányító hatóság helyszíni ellen rzése mindent rendben talált a
programmal kapcsolatosan.

-   Tárgyév márciusában meghozott kedvez  támogatói döntést követ en elkezdtük a Polgármesteri
Hivatal küls  felújításával kapcsolatos munkálatokat (EMVA program- Vidéki örökség meg rzése
fejezet). A közbeszerzési eljárást követ en a nyertes kivitelez vel megkötöttük a szerz dést,
elkezd dtek a felújítási munkálatok, melyek jelenleg is folynak. A befejezési határid  2012. április 30.
A megítélt 22 millió forintos támogatásból közel 75 %-os összeg kerülhet lehívásra a közbeszerzési
eljárás kedvez  alakulása következtében. Ezen projektre 2011. évben csupán a közbeszerzési
költségekre került kifizetés 300 E Ft-os nagyságrendben.

-   EMVA- Falumegújítás fejezetében támogatott helyi piaccsarnok építési projektünk felfüggesztésre,
majd általunk leállításra került. A megváltozott gazdasági körülményekb l ered en az eredeti tervek
módosítása szükségessé vált. (Két bels  üzlethelyiség elhagyása, bels  vizes és szociális blokkok
áttervezése szakhatósági el írások kapcsán). Az átdolgozott m szaki és kiviteli terveket benyújtottuk
az MVH-nak jóváhagyásra. Az általunk legracionálisabb megoldásnak és hosszú távon is rentábilisan
fenntartható üzemeltetési elveknek megfelel  módosítási kérelmünket azonban az irányító hatóság
nem  hagyta  jóvá,  így  a  program  leállítását  és  lezárását  kértük.  A  2012.  évben  újra  megnyíló
vidékfejlesztési fejezeten belül az átdolgozott tervekre építetten újra élni kívánunk a pályázat
lehet ségével.

-  A KEOP-7.1.0 program keretében sikeresen pályáztunk a Csanytelek szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének kiépítését megel  el készületi munkákra (megvalósíthatósági



tanulmányok, vízjogi létesítési engedélyes tervek, projekt menedzsment, közbeszerzési szakért
kiválasztása, nyilvánosság biztosítása). Az elnyert támogatás a nettó összköltség 85 %-a (22.662.400
Ft).  A  munkálatok  2011.  IV.  negyedévében  elkezd dtek  a  támogatói  okirat  aláírását  követ en.  A
program végrehajtására 2011. évben kifizetés nem történt, 2012. januárjában 6,9 millió forintos
el leget biztosított a közrem köd  szervezet a munkálatok elkezdéséhez. Az el készületi
munkálatokra irányuló program befejezése 2013. I. negyedévében várható.

        -  Tárgyévben pályázatot nyújtottunk be településünk felszíni vízelvezet  rendszerének kiépítésére és  a
meglév  szakaszok részleges felújítására a DAOP-5.2.1  program keretében. A tervezett beruházás
becsült összköltsége meghaladta a 300 millió forintot. Pályázatunk sajnos nem nyert támogatást.

 - Ivóvízmin ség-javítás tárgyában településünk a Dél-alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító
Konzorciummal m ködött együtt. (Korábbi években fizettünk a Konzorciumnak fejlesztési célú
hozzájárulásokat). A Konzorcium településünkre vonatkozóan is elkészíttette a projekthez kapcsolódó
elvi vízjogi engedélyes terveket. További munkálatok 2012. évben történnek. Ekkor kerül benyújtásra
a megvalósításra irányuló pályázat, melyet a Csongrád Város Önkormányzatával létrehozott Társulás
keretében nyújtunk be.

Sajnos 2011. évben nem nyílt olyan lehet ség, mely a helyi település-szerkezetb l adódó sajátosságokat is
figyelembe véve, megfelel  pályázat benyújtását tette volna lehet vé szilárd burkolatú utak kialakítására.
Ilyen irányú célkit zéseinkre 2012. évben új megoldásokat keresünk. A korábbi id szakban (2005. évi
SAPARD program) támogatással megépített útszakaszaink folyamatos üzemeltetését biztosítottuk. A
megépült több mint 3 km-es útszakaszon a kivitelezésb l adódó, garancia id n belüli hibákat nem
tapasztaltunk. Az útszakaszhoz tartozó padka és csatorna részeken a szükséges gyomirtási és egyéb
fenntartói feladatokat folyamatosan elvégeztük. Az eddigi monitoring vizsgálatok, jelentések kapcsán az
illetékes hatóságok hiányosságokat nem állapítottak meg a programmal kapcsolatosan.

7.)   A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatok m ködtetésének tapasztalatai

Az önkormányzat oktatási, nevelési és szociális intézményei 2007. augusztus 1-t l a Társulás
tagintézményeiként funkcionálnak. Az alapmegállapodások kell  garanciát biztosítanak az érintett
tagintézmények szakmai önállóságának meg rzésére, az önkormányzat véleményezési és egyetértési
jogának széleskör  gyakorlására. Az átadott feladatokhoz a Társuláson belül jelent s nagyságrend
kiegészít  állami támogatások kapcsolódtak. Ez önkormányzatunk viszonylatában meghaladta a 24 millió
forintot a gazdálkodási évben. Ilyen nagyságrenddel csökkent azon forrásszükséglet, melyet az
önkormányzat korábban saját helyi kereteib l kényszerült kiegészít  támogatásként biztosítani az
intézmények költségvetéseihez. Ezzel a kiegészít  központi kerettel gyakorlatilag csökkent az érintett
önkormányzatok számított m ködési forráshiánya is. Alapvet en a társulási feladat-ellátás eddigi
tapasztalatai pozitívak. Nagyobb öszzehangoltságot igényelnek azonban az egyes szakmai pályázatok (IPR,
TÁMOP) kérdéskörei. Els dlegesen a támogatások tagintézményi kereteinek felhasználási lehet ségeit és a
kapcsolódó kompetenciák felel sségi rendszerét kell tisztázni a projekt indítástól a záró elszámolások
elkészítéséig. Hosszabb távon (a jelenlegi kiegészít  támogatások megtartása mellett) stabilan érvényre
juttathatók költséghatékonysági és ezzel párhuzamosan létszám racionalizációs elvek is. A jelenlegi
fejlesztési célú pályázati rendszerben több ponton is el nyt jelenthetnek a Kistérségi Társulás
támogatásával, az abban résztvev  önkormányzatok egyetértésével elindított fejlesztési projektek, így
reményeink szerint sikerül teljes kör en megvalósítani a helyben m köd  tagintézményeink tervezett
korszer sítési, felújítási, energia racionalizációs munkálatait is a közeljöv ben az egyeztetett programoknak
megfelel en. A Társulás elnöksége, munkaszervezete nagyon komoly segítséget nyújtott az
önkormányzatunkat érint  tagintézmények 2011. évi felújítási, korszer sítési pályázatainak elkészítésében
és a projektek végrehajtásában.

8.) Mérlegen kívüli tételek elszámolása

Mérlegen kívüli tételként indokolt figyelembe venni az önkormányzati kezességvállalások alakulását.
Ezek az alábbiak:
- Lakossági lakás hitelekhez nyújtott kezességvállalások 2011. évi záró állománya 1.001 E Ft.



- Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lév  KÉBSZ Kft. hosszú-távú m ködési hiteléhez nyújtott
kezességvállalás záró állománya 8.345 E Ft.

Kezességvállalások 2011. évi záró állománya összesen: 9.346 E Ft.
A tárgyévi állomány csökkenés: 2.099 E Ft.
Kezességvállalások érvényesítésére a hitelt nyújtó pénzintézetek részér l 2011. évben nem került sor.

9.) Tárgyévi vis maior események

A tárgyévben az I. negyedév folyamán még nagyon súlyos belvízi helyzettel küzdöttünk településünkön a
rendkívüli mérték  csapadékmennyiségek kapcsán. A kialakult vis maior helyzet kezelése nagyon komoly
anyagi ráfordítást igényelt, mindemellett olyan munkaszervezési, munkaer  gazdálkodási kihívásokat is
jelentett, melyben nélkülözhetetlen volt az illetékes szervekkel, szakhatóságokkal történ  folyamatos és jól
szervezett koordináció. A káresemények kapcsán önkormányzati tulajdonban lév  épületekben közvetlen
kár nem keletkezett, azonban mintegy 150-200 lakóingatlan komolyan megrongálódott. A szükséges
támogatási igényléseket benyújtotta az önkormányzat képvisel -testülete nevében eljáró Polgármester úr
pályázati eljárás keretében. A tárgyévre áthúzódó védekezési munkálatokhoz 3.455 E Ft támogatást
nyertünk a vis-maior tartalék keretb l. A II. negyedévben felmértük a helyi-belterületi- közutakban
keletkezett azon károkat, melyek els dlegesen veszélyeztették a közlekedés biztonságát. Az igényeltnél
alacsonyabb szinten ugyan, de 3.600 E Ft-os támogatást nyerünk a Damjanich és Szent László utcák
belterületi szakaszainak részleges felújítására. A munkálatok 2011. októberében fejez dtek be. A
munkálatok összköltsége (m szaki szakértés, kivitelezés, m szaki ellen r, tulajdoni lapok beszerzése) 4.019
E FT volt. Jelenleg a záró elszámolás van folyamatban.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtása tervszer en valósult meg és az elvárásnak
megfelel en teljesült.

Csanytelek, 2012. április 12.

Tisztelettel:

        Forgó Henrik Kató Pálné
        polgármester     jegyz


