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

Tárgy: Az Önkormányzat  2012. évi költségvetési rendelete  I. félévét  érint  módosításának kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 34. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Képvisel -
testület negyedévenként, a döntése szerinti id pontban, de legkés bb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ezen rendelkezésnek eleget-téve
terjesztjük be az önkormányzat SZMSZ-e 15. § (8) bekezdés b) pontja figyelembe vételével tárgyi rendelet-tervezetét
az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete bevételi-kiadási el irányzatai változása okán.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete I. félévi id szakához
kapcsolódóan több el irányzati tétel módosítása szükségessé vált
Az el irányzat módosítási javaslatokat (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásban) az el terjesztés 1.
mellékletében foglaltuk össze.
A f bb el irányzat módosítási tételek az alábbi területekhez kapcsolódnak:

Csanytelek Község Önkormányzata költségvetési el irányzat változásai

Bevételi el irányzatok:
- ködési célú támogatás érték  bevételi többlet el irányzat a kistérségi startmunka mintaprogramhoz

kapcsolódó költségvetési támogatás elszámolása el irányzatkénti  többlet: 27.259.157.- Ft.
- Beruházási célú támogatás érték  bevételi többlet el irányzat elszámolása kistérségi startmunka

mintaprogramhoz kapcsolódó el irányzat többlet 5.407.400.- Ft.
- Központi támogatási többlet el irányzata (Központosított el irányzat) beépítése többlet bevételként nyári

gyermek étkeztetésre, könyvtári érdekeltségnövel  támogatásra és a 2011. decemberi bérkompenzációra,
ennek el irányzat többlete: 4.021.318.- Ft.

- egyéb központi támogatás el irányzatának beépítése tárgyévi bérkompenzáció
el irányzat többlete: 1.158.755.- Ft.

- el  évi pénzmaradvány fedezet képzése eredeti el irányzatként rögzített források felett.
el irányzat többlete:     9.788.155.- Ft
Ebb l: - m ködési rész: +    701.013.- Ft

- fejlesztési rész: +  9.087.142.- Ft

Bevételi el irányzatok módosítása összesen: +47.634.785.- Ft.

Kiadási el irányzatok:
- Kistérségi startmunka mintaprogramhoz kapcsolódó m ködési jelleg  kiadások el irányzat többletei:
      + 27.259.157.- Ft.

Ebb l:  - egyéb bérrendszeresek bruttó bérköltsége 18.015.220.- Ft,
- egyéb bérrendszeresek  munkaadói járulék többlete 4.864.110.- Ft,
- dologi költség többlet el irányzatai három alágazatra: 4.379.827.- Ft.
   (üzemanyag, kisérték  tárgyi eszközök, munkaruházat, egyéb anyag költség, ÁFA, karbantartási
    költség, egyéb szolgáltatási díjak költsége)

- Kistérségi startmunka mintaprogramhoz kapcsolódó fejlesztési jelleg  kiadási el irányzat többletei:
      + 5.407.400.- Ft.

Ebb l:  - Járda építés bruttó költsége: 2.032.000 .- Ft,
- F kasza beszerzés bruttó költsége: 300.000.- Ft,
- Gép berendezés, járm  beszerzés bruttó költsége: 3.075.400.- Ft.

- Nyári gyermekétkeztetés többlet költsége szociális ellátásokon belül: 3.920.400.- Ft.
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- Könyvtári érdekeltség növel  támogatásból pénzeszköz átadás fedezete: 43.000.- Ft.
- Bérkompenzáció fedezetére pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak: 1.216.673.- Ft.
- Pénzmaradványból származó többlet fedezet felosztása m ködési és fejlesztési célkit zésekre

összesen: + 9.788.155.- Ft.
             Ebb l: M ködési jelleg  szolgáltatási díjak többlete: 701.013.- Ft
                         (vagyonbiztosítás, szilárd hulladék szállítás, vízdíj, gépbérlet, dologi kiadások ÁFA-ja)

Fejlesztési jelleg  kiadások el irányzat többlete:                                   9.087.142.- Ft
- Szent László Általános Iskola felújításához támogatás
   érték  kiadás (m szaki ellen r, közbeszerzés) többlete:                        500.000.- Ft
- Iskola tornacsarnok felújítás saját er  rész (BM pályázat)
  támogatás érték  kiadásként                                                               2.217.465.- Ft
- Polgármesteri Hivatal es  csatorna készítés fedezete bruttó:                 481.642.- Ft
- Térfigyel  kamera rendszer pályázathoz támogatás érték  kiadás
  átadott pénzeszköz Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak             222.222.- Ft
- Önkormányzati fejlesztési tartalékok el irányzat képzése:                   5.665.813.- Ft

Önkormányzati kiadási el irányzatok módosítása összesen: 47.634.785.- Ft.

A Polgármesteri Hivatala költségvetési el irányzat változásai:

Bevételi el irányzatok:
- M ködési költségvetési támogatás önkormányzattól való átvétele: + 1.216.673.- Ft

Bevételi el irányzat módosítás összesen: + 1.216.673.- Ft

Kiadási el irányzatok:
- Köztisztvisel k kereset kiegészítése (bérkompenzációból): 673.010.- Ft
- Közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzációból): 155.200.- Ft
- Egyéb bérrendszeresek kereset kiegészítése (bérkompenzációból):  87.600.- Ft
- Részmunkaid sök kereset kiegészítése (bérkompenzációból): 42.200.- Ft
- Munkaadói járulék többlet kereset kiegészítések után: 258.663.- Ft

Kiadási el irányzat módosítások összesen: + 1.216.673.- Ft

Az I. félévet érint  el irányzat módosítási javaslat alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetése f
keretszámai (bevételi és kiadási el irányzatok összesen) 350.332.604.- forintról 397.967.389.- forintra, míg a
Polgármesteri Hivatal költségvetésének f  keretszámai 159.011.604.- forintról 160.228.277.- forintra változik.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti bels  finanszírozás (mint m ködési célú támogatás
érték  bevétel és kiadás) elszámolás el irányzata 152.655.604.- forintról 153.872.277.- forintra módosul. A
bels  finanszírozási el irányzatok kisz résével meghatározott községi szint  költségvetési el irányzatok

összegei (összbevétel-összkiadás) 356.688.604.- Ft-ról 404.323.389.- Ft-ra módosul.

Az el irányzat rendezések községi szint  kiemelt el irányzatok szerinti összesítését az el terjesztés 2. melléklete
tartalmazza.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztés és annak mellékleteiben részletezettek alapján - az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a könyvvizsgáló által kiadott vélemények
figyelembevételével - javasoljuk a tárgyi el terjesztés és a rendelet-tervezet megtárgyalását annak változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2012. szeptember 03.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz



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

EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(Adatok forintban)

El irányzat változás megnevezése
El irány-

zat számla-
száma

Bevételi el irányzatok
+                                    -

Kiadási el irányzatok
+                                   -

A B C D

1. ködési célú támogatás érték  bevétel
(kistérségi startmunka mintaprogram) 464121 27.259.157.-

2. Beruházási célú támogatás érték  bevétel
(kistérségi startmunka  mintaprogram) 4651121 5.407.400.-

3. Önkormányzatok központi támogatása
ködési célra 942131 4.021.318.-

4. Egyéb központi támogatás többlet 94419 1.158.755.-

5. ködési célú pénzmaradvány többlet 98111 701.013.-

6. Fejlesztési célú pénzmaradvány többlet 98112 9.087.142.-

7. Járda és kerítés építés (Kistérségi start
munka mintaprogram)

1254 2.229.921.-

8. Tornacsarnok felújítás saját er  +
Polgármesteri Hivatal es csatorna felújítás 1263 2.125.281.-

9. Egyéb gép berendezés vásárlás kistérségi
startmunka mintaprogram 13152 779.526.-

10. Járm  beszerzés kistérségi startmunka
mintaprogram

1325 1.248.346.-

11. Beruházások ÁFA többlete 182111 1.149.607.-

12. Felújítások ÁFA többlete 182111 573.826.-

13. Polgármesteri Hivatal m ködési célú
támogatás kiegészítése 37111 1.216.673.-

14. Támogatás érték  kiadási többlet (Somogyi
Károly Könyvtár Szeged) 37315 43.000.-

15. Beruházási célú támogatás érték  kiadás
többlet (Csongrádi Kistérség ) 374116 222.222.-

16.
Felújítási célú támogatás érték  kiadás
többlet (Kistérségi Társulás) Iskola felújítás
egyéb költségeire

374126 500.000.-

17. Egyéb bérrendszeresek bérköltsége
(kistérségi startmunka  mintaprogram) 511116 18.015.220.-

18. Munkaadói járulék többlet (kistérségi
startmunka  mintaprogram)

53115
4.864.110.-

19. Hajtó és ken anyag költség többlet 5461 414.060.-

20. Kisérték  tárgyi eszköz beszerzés költség
többlet 54712 700.017.-

21. Munkaruha beszerzés költség többlet 5481 455.677.-

22. Egyéb anyag beszerzés költség többlet 54911 1.487.834.-

23. Bérleti díj többlet költség 552129 29.250.-

24. Vízdíj költség többlet 55217 40.920.-

25. Karbantartási kisjavítási költség többlet 55218 140.000.-

26. Egyéb üzemeltetési költség többlet 55219 725.827.-

27. ÁFA költség többlet 5611111 1.073.955.-

28. Egyéb folyó kiadás költség többlet 57219 13.300.-

29. Nyári gyermek étkeztetés költsége 58312261 3.920.400.-

30. Fejlesztési tartalék el irányzat növekedés 592123 5.665.813.-

El irányzat változások összesen: + 47.634.785.- + 47.634.785.-

Eredeti el irányzat: 350.332.604.- 350.332.604.
Módosított el irányzat: 397.967.389.- 397.967.389.-



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

EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

(Adatok forintban)

Sor-
Szám

El irányzat változás megnevezése
El irány-

zat
számla-
száma

Bevételi el irányzatok
+                                    -

Kiadási el irányzatok
+                                   -

A B C D

1. ködési költségvetés támogatása többlet
bevétel (bels  finanszírozás) 94111 1.216.673.-

2. Köztisztvisel k kereset kiegészítésének
költség többlete 512172 673.010.-

3. Közalkalmazottak kereset kiegészítésének
költség  többlete 512173 155.200.-

4. Egyéb bérrendszeresek kereset
kiegészítésének költség többlete 512176 87.600.-

5.
Részmunkaid s köztisztvisel k
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásainak
költség  többlete

516122 35.000.-

6.
Részmunkaid s közalkalmazottak
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásainak
költség többlet 516123 3.400.-

7.
Részmunkaid ben foglalkoztatott egyéb
bérrendszeres munkavégzéséhez kapcsolódó
juttatásainak költség többlete 516126 3.800.-

8. Szociális hozzájárulási adó többlet kereset
kiegészítések után 53115 258.663.-
El irányzat változás összesen: + 1.216.673.- + 1.216.673.-

Eredeti el irányzat: 159.011.604.- 159.011.604.-

Módosított el irányzat: 160.228.277.- 160.228.277.-

Bel  finanszírozással korrigált községi
szint  eredeti el irányzat: 356.688.604.- 356.688.604.-
Bels  finanszírozással korrigált jelenlegi
el irányzat módosítás: + 47.634.785.- + 47.634.785.-
Bels  finanszírozással korrigált
módosított el irányzat: 404.323.389.- 404.323.389.-



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

EL IRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT EL IRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINT  ÖSSZESÍTÉSE              (forintban)

1. Bevételek Eredeti el irányzat Eddig módosított
el irányzat

Jelenlegi el irányzat
módosítás +

Módosított
el irányzat

A B C D E

a) Intézményi m ködési bevételek 17.460.000.- --- --- 17.460.000.-

b) Sajátos m ködési bevételek 136.881.912.- --- --- 136.881.912.-

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

d) Központi költségvetési támogatások 100.991.431.- --- + 5.180.073.- 106.171.504.-

e) Támogatásérték  és átvett pénzeszközök 55.723.261.- --- + 32.666.557.- 88.389.818.-

f) Kölcsönök visszatérülése 50.000.- --- --- 50.000.-

g) Hitel felvételi el irányzatok 21.882.000.- --- --- 21.882.000.-

h) El  évi pénzmaradvány 23.500.000.- --- + 9.788.155.- 33.288.155.-

a)-h) Bevételi el irányzat összesen 356.688.604.- --- + 47.634.785.- 404.323.389.-

2.
Kiadások Eredeti el irányzat Eddig módosított

el irányzat
Jelenlegi

el irányzat
módosítás _+

Módosított
el irányzat

A B C D E

a) Személyi juttatások 56.627.000.- --- + 18.973.230.- 75.600.230.-

b) Munkaadót terhel  járulékok 14.323.000.- --- + 5.122.773.- 19.445.773.-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 46.228.604.- --- + 5.080.840.- 50.509.444.-

d) Szociálpolitikai ellátások 69.425.000.- --- + 3.920.400.- 73.345.400.-

e) Kölcsönnyújtások --- --- --- ---

f) Hiteltörlesztések 19.441.000.- --- --- 19.441.000.-

g) Közvetlen beruházások, felújítások  ÁFA-val 83.325.000.- --- + 8.106.507.- 91.431.507.-

h) Támogatásérték  és átadott pénzeszközök 67.019.000.- --- + 765.222.- 67.784.222.-

i) Tartalékok 300.000.- --- + 5.665.813.- 5..965.813.-

a)-i) Kiadási el irányzat összesen 356.688.604.- --- + 47.634.785.- 404.323.389.-


