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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. áprilisi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztása

Tisztelt Képvisel -testület!

A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról elkészített beszámoló (zárszámadás) keretében megállapításra és jóváhagyásra került
az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa. A zárszámadás keretében megállapított pénzmaradvány számításánál levonásra
kerül az el  évben (2010. év) keletkezett pénzmaradvány fel nem használt része, vagyis a zárszámadás keretében elfogadott,
ténylegesen igénybe vehet  pénzmaradvány csak a tárgyévi (2011. év) pénzmaradvány számítását tartalmazza. A Képvisel -
testület  azonban  mind  a  tárgyévi,  mind  pedig  az  el  évben  keletkezett  és  fel  nem  használt  pénzmaradvány  együttes  újra
értékelésr l, felosztásáról dönt. Természetesen figyelembe kell venni a felosztandó keretb l a kötelezettséggel terhelt, illetve
szabad pénzmaradvány részt a részletes el irányzatok meghatározásánál.
A pénzmaradvány – mint forráskeret – a fentiekben részletezettek alapján az alábbiak szerint alakult 2011. év végére:
a) A 2011. évben keletkezett, ténylegesen igénybe vehet pénzmaradvány összege 24.582.894.- Ft.
     Ebb l: - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:         6.494.749.- Ft

   - Szabad pénzmaradvány:            18.088.145.- Ft
b) El  évben (2010. év) képzett, de 2011. évben fel nem használt tartalékok maradványa: 8.705.264.- Ft.

     Ebb l: - 3.419.840.- Ft a Szent László Általános Iskola felújításához elkülönített saját forrás fedezete volt, mely
nem került igénybe vételre 2011. évben mivel a pályázati – újra értékelt – döntés kapcsán a kivitelezés 2012.
évre húzódott át.

- 5.285.424.- Ft a Polgármesteri Hivatal küls  felújításához elkülönített sajt forrás rész volt, mely szintén
csak 2012. évben kerül felhasználásra csökkentett összeggel a kedvez  hatású közbeszerzési eljárás miatt.

Összességében az a) és b) pontokban rögzített elemekb l álló teljes pénzmaradvány összege 2011. december 31. -i állapot
szerint 33.288.158.- Ft volt. Ez az összeg az önkormányzati  szint  2011. évi záró mérlegben tartalékként kimutatott forrás
elem.
A pénzmaradvány jelenlegi fázisban történ  szabad keretének felosztásánál figyelembe kell venni, hogy a 2012. évi
költségvetési rendelet részeként a bevételek között eredeti el irányzatként már számításba vettük a 23.500.000.- Ft-ot mint
tervezett pénzmaradványt. A tervezés záró id szakában ugyanis már nagyságrendileg meghatározható volt a várható
pénzmaradvány kerete.
Az eredeti költségvetési el irányzatok között figyelembe vett tervezett pénzmaradvány (23.500.000.- Ft) a z önkormányzat
költségvetési rendelete kiadási oldalán az alábbi célokra beépítésre került:

1.) Az el  évi (2010. év) tartalékok maradványa (8.705.264.- Ft) mint kötelezettséggel terhelt maradvány 4.214.422.-
Ft-os  összeggel  a  2012.  évben  kifizetend  Polgármesteri  Hivatal  küls  felújításához  elkülönített  saját  forrás  rész,
4.490.842.-  Ft-os  összeg  pedig  a  Szent  László  Általános  Iskola  felújításához  biztosítandó  saját  er  rész,  mely  a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (pályázó) részére kerül átutalásra támogatás érték  kiadásként a kivitelezés
befejezése után.

2.) A 2011. évben képz dött pénzmaradvány részb l 14.794.736.- Ft került elszámolásra az önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendelete eredeti kiadási el irányzatai között az alábbi m ködési és fejlesztési célokra:

- A 2012. évi út kátyúzások fedezetére 1.000.000.- Ft került beépítésre a m ködési jelleg  (karbantartás) költség
el irányzatok részeként.

- A 2012. évi út hálózat korszer sítés, felújítás saját forrásaként 8.001.000.- Ft került lekötésre fejlesztési célok
között.

- Az önkormányzati szennyvízhálózat és tisztító kiépítése tárgyában projekt el készítésre elnyert (KEOP-7.1.0.
program) támogatáshoz saját forrás kiegészítéseként 4.513.356.- Ft került lekötésre, szintén a fejlesztési célok
között, mint kötelezettséggel terhelt tárgyévi maradványból fedezett kiadás.

- A Szent László Általános Iskola felújításához a  1.)  pontban  rögzített  fedezet  mellé  (pályázaton  kívüli
munkálatok forrás fedezeteként) további 1.280.380.- Ft beépítése történt meg a fejlesztési célú 2012. évi
eredeti el irányzatok közé mint kötelezettséggel terhelt 2011. évi pénzmaradványból fedezett kiadási tétel.

A fentiekben rögzítettek alapján megállapítható, hogy a teljeskör  tartalék (pénzmaradvány) keretb l az önkormányzat 2012.
évi költségvetési rendelete eredeti el irányzatai között figyelembe nem vett, még fel nem osztott forráskeret 9.788.155.- Ft,
mely külön Képvisel -testületi döntést igényel.
Ezen forráskeretek felosztására az alábbi javaslatokat tesszük:
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a) ködési célú kiadási el irányzatként javasolunk elkülöníteni 701.013.- Ft-ot a 2011. évi záró szállítói tartozás állomány
(biztosítási díj, szilárd hulladék szállítási díj, gép bérlet, vízdíj) kiadási költségtöbbletekre, mint kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványból fedezend  kiadás.

b) Fejlesztési célú kiadásként javasolunk elkülöníteni 500.000.- Ft a Szent László Általános Iskola felújításához kapcsolódó, és az
önkormányzat által közvetlenül finanszírozott szaki ellen ri és közbeszerzési szakért i díj fedezetére.

c) Szintén fejlesztési célú kiadásként javasolunk elkülöníteni 2.217.465.- forintot a Szent László Általános Iskola tornacsarnok
felújítási pályázathoz közvetlen saját er  fedezetként.

d) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott közrend,- és közbiztonság védelmét szolgáló, kamerás térfigyel
rendszer kiépítés pályázathoz biztosítandó településünket érint saját er  rész fedezetére 222.222.- Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

e) A Polgármesteri Hivatal felújítása keretében (pályázaton kívüli) kiegészít  munkálatok (es csatorna rendszer cseréje) fedezetére
481.642.- Ft-ot, mint bruttó bekerülési költség forrás keretét javasoljuk elkülöníteni.

f) Fejlesztési tartalék er irányzatként javasoljuk elkülöníteni az a)- e) pontokban felosztott tételeken felüli keret
maradványaként 5.665.813.-Ft-ot, a tárgyévben kés bb felmerül forrásigények (pályázati saját források, egyéb fejlesztési
célú kifizetések) el irányzati fedezetére.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a tárgykörre vonatkozó csatolt határozati javaslat változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2012. április 12.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyz



…./…. . (… . … .) önkormányzati határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának
végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló rendelet részeként megállapította a mérleg szerinti tartalékok
záró összegét, mely 33.288.158.- Ft. A záró mérleg szerinti tartalék összegéb l
a)   8.705.264.- Ft az el  évi (2010.) tartalékok maradványa, míg
b) 24.582.894.- Ft a 2011. évben keletkezett pénzmaradvány.

2.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy a 2012. évi önkormányzati költségvetés eredeti el irányzatai között, tervezett
pénzmaradvány igénybevételként 23.500.000.- Ft bevételi forrás az alábbi kiadási tételekre került felosztásra:
a) Az el  évben keletkezett tartalékok 8.705.264.- Ft-os maradványa terhére elkülönítésre került 4.214.422.-

Ft összeg az EMVA program keretében támogatott „Polgármesteri Hivatal küls felújítása” cím  pályázat 2012.
évben kifizetend  saját forrás fedezetére, míg 4.490.842.- Ft a Szent László Általános Iskola felújításához
biztosítandó saját fedezetre, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (mint pályázó) részére átadandó
támogatásérték  fejlesztési célú kiadásként. Ezen célkit zések fedezete 2011. évr l áthúzódó kötelezettséggel
terhelt pénzmaradványként került elszámolásra.

b) A 2011. évben keletkezett pénzmaradvány (24.582.894.- Ft) összegéb l 14.794.736.- Ft került felosztásra a
tárgyévi költségvetési rendelet eredeti el irányzatai között az alábbi kiadási tételekre:
- a település szennyvíz hálózat,-és tisztító m  kiépítés projekt el készítési pályázat (KEOP.7.1.0) saját forrás részére

4.513.356.- Ft,
- a Szent László Általános Iskola felújítás pályázaton kívüli munkálatainak saját forrás fedezetére 1.280.380.- Ft,
- a 2012. évi önkormányzati tulajdonú utak karbantartására 1.000.000.- Ft, míg
- a 2012. évi önkormányzati tulajdonú út hálózat korszer sítési, felújítási célkit zésekre 8.001.000.- Ft került felosztásra.

3.) A Képvisel -testület úgy döntött, hogy az 1.) pontban rögzített záró mérleg szerinti összesített tartalék és a 2.)
pont szerinti – a 2012. évi költségvetési rendelete el irányzatai között már felosztott – pénzmaradvány
különbözeteként az önkormányzat rendelkezésre álló, még felosztható pénzmaradvány 9.788.155.- Ft-os
összege az alábbi m ködési és fejlesztési célkit zésekre kerülhet felhasználásra:
a) 701.013.- Ft forrás fedezet a 2011. évi záró (m ködési) szállítói kötelezettség állomány kifizetésre

kerül elkülönítésre, melyb l:
   13.300.- Ft vagyonbiztosítási díj
 600.000.- Ft (bruttó) szilárd hulladék szállítás, kezelés díja
   51.150.- Ft vízdíj
   36.563.- Ft gép bérleti díj.
b) 500.000.- Ft forrás fedezet kerül elkülönítésre a Szent László Általános Iskola felújításához kapcsolód

közbeszerzési szakért i és m szaki ellen ri díjak fedezetére.
c 2.217.465.- Ft forrás fedezet kerül elkülönítésre a Szent László Általános Iskola tornacsarnokának

felújítására benyújtott pályázat 10%-os saját forrás fedezetére a Képvisel -testület 25/2012. (III. 30.) Ökt
határozata alapján.

d) 222.222.- Ft forrás fedezet kerül elkülönítésre a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott,
településünket is érint „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” cím pályázat
saját forrás fedezetek biztosításához a Képvisel -testület 26/2012. (III. 30.) Ökt határozata alapján. Ezen
kiadási tétel fejlesztési célú támogatás érték  kiadásként kerülhet elszámolásra az önkormányzat eredményes
pályázat esetén.

f) 5.665.813.- Ft fejlesztési célú tartalékra történ  elkülönítését hagyja jóvá a Képvisel -testület a tárgyév
hátralév  id szakában felmerül  fejlesztési célú forrásigények (kés bbiekben benyújtandó pályázatok saját
forrás fedezeti, egyéb fejlesztési célú kifizetések) el irányzat fedezetére.

4.) A Képvisel -testület úgy rendelkezik, hogy a 3.) pont c) és d) alpontjaiban rögzített – jelenleg bírálat alatt álló
pályázatokhoz kapcsolódó – tételei amennyiben a pályázatok nem nyernek támogatást, akkor ezen keretek a
fejlesztési tartalék keretbe kerüljenek átvezetésre.

5.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda vezet jét, hogy a 3.)
pontban rögzített el irányzat változásokat és szükség esetén a 4.) pontban rögzített átvezetéseket az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete módosításaként építse be a rendelet tervezetbe.

Végrehajtás határideje:  folyamatos



Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester,
Kató Pálné jegyz  és általa
Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezet je

Beszámolás határideje:  Végrehajtás követ  képvisel -testületi ülés

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


