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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére 
 
 
Tárgy: Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról készített beszámoló (zárszámadás) keretében 
került megállapításra és jóváhagyásra az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előző évben 
költségvetésében keletkezett pénzmaradvány összege, megfelelve az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény 86. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek. 
Ezek a keretek a következők: 

- a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványa 936.245.- Ft, 
- az Önkormányzatnál keletkezett és igénybe vehető pénzmaradvány 26.182.526.- Ft. 

 
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során fejlesztési, felhalmozási jellegű feladatokat nem látott el, így a 
képződő maradvány teljes összegében működési célú maradvány. 
Az Önkormányzatnál képződő pénzmaradvány zömében fejlesztési célú maradvány, a 2012. évi eredménytelen 
fejlesztési pályázati programok, elmaradt infrastrukturális fejlesztések és áthúzódó feladatok kapcsán. A 
működési jellegű szállítói tartozás állomány (184 E Ft) ugyanis minimális volt. A 2012. évi fejlesztési 
jellegű kiadások viszonylatában a záró rendeletmódosítás keretében az előirányzatok a teljesítésekhez  
igazítottak, a forrásmaradványok pedig a fejlesztési tartalék keretbe kerültek. 
A 2012. évi pénzmaradvány keretből az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete eredeti előirányzatai között 
(tervezett előző évi maradványból fedezett kiadásként) nem került beépítésre előirányzat. Ebből eredően a teljes 
pénzmaradvány keretek (Önkormányzat és Polgármesterei Hivatal) jelen előterjesztés kapcsán kerülhetnek 
felosztásra a Képviselő-testület döntése alapján. A megvalósítandó feladatokat, kötelezettségeket – az 
Önkormányzatnál a rövid,- közép és hosszú-távú gazdálkodási és fejlesztési programmal összhangban – és a működés 
biztonságára vonatkozó alapelveket és az évzárás óta eltelt időszak tapasztalatait és forrásigényeket is 
figyelembe véve némileg átértékelni szükséges a pénzmaradvány felosztás tekintetében is a működési és 
fejlesztési jellegű forráskeret kiegészítéseket. 
A működési jellegű feladatoknál a forrás kiegészítések azokat a területeket érintik, melyek pénzügyi 
fedezeteit az önkormányzat 2013. évi költségvetése eredeti tervszámainak meghatározásánál nem tudtuk 
megteremteni bevételi források korlátozottságából eredően. A fejlesztési jellegű keret kiegészítéseknél 
elsődleges szempont az elfogadott fejlesztési program fő elveihez történő igazodás (önkormányzati vagyon 
gyarapításra, infrastrukturális hátrányok felszámolása). 
A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felosztásánál az alapvető működéshez kapcsolódó és 
szükséges dologi kiadások kereteit javasoljuk kiegészíteni az alábbiak szerint: 
- készlet beszerzésekre 518.200.- Ft + ÁFA költséghányadot, 
- szolgáltatási díj többletre (karbantartási költségek) 119.000.- Ft + ÁFA keretet míg, 
- egyéb díjak, illetékek befizetési kötelezettségekre bruttó 127.000.- Ft-ot javasolunk elkülöníteni. 
 
Az Önkormányzati pénzmaradványt az alábbiak szerint javasoljuk felosztani: 

a) Működési jellegű feladatokra: 

  



- díjak, egyéb befizetési kötelezettségekre (szállítói tartozásból)   184.212.- Ft 
- Baross Gábor u. 2. sz. alatti épület berendezési tárgyaira bruttó   500.000.- Ft 
- Polgárőr Egyesület alapvető működését biztosító kiegészítő hozzájárulás  175.000.- Ft 
- Csanyteleki Sport Egyesület alapvető működését biztosító kiegészítő hozzájárulás 937.500.- Ft 
 
 

b) Fejlesztési jellegű célkitűzésekre: 
 - Ingatlan vásárlásokra (Csanytelek ,Bercsényi u.),             1.500.000.- Ft 
 - Út-építés program forrás fedezetére,                    19.000.000.- Ft 
 - Agrár Ipari Park közművesítésére,      500.000.- Ft 
 - Egészségügyi kombinát lapos tető felújítására, és    300.000.- Ft 
 - Fejlesztési tartalékra                3.085.814.- Ft 
  
 

A pénzmaradvány felosztásából esetlegesen keletkező évközi maradványok forráskereteit javasoljuk az 
ágazati tartalék keretekre átvezetni. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását, véleményezését és a csatolt határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. április 16. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



…../2013. (IV…..) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 
 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló, mint önkormányzati rendelet 
részeként jóváhagyta a mérleg szerinti tartalékok összegét mind az önkormányzatnál, mind a 
Polgármesteri Hivatalnál. A Képviselő-testület által jóváhagyott községi szintű zárómérleg 
szerinti tartalék összege 27.118.771.- Ft. A mérleg szerinti tartalékok összegeit befizetési 
kötelezettség nem terheli és kiegészítő pótigénylés sem növeli, így a tartalék állomány megegyezik 
az igénybe vehető pénzmaradvány összegével, melyből 
a) az Önkormányzatnál keletkezett és igénybe vehető pénzmaradvány összege: 26.182.526.- Ft, 

(azaz: Huszonhatmillió-egyszáz-nyolcvankettőezer-ötszázhuszonhat forint) míg 
b) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványa 936.245.- Ft, (azaz Kilencszáz-

harminchatezer-kettőszáznegyvenöt forint). 
 

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2012. költségvetési évben keletkezett  
működési jellegű pénzmaradvány felosztását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
86. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek a Hivatalt vezető jegyzővel egyeztetve az alábbi 
dologi és egyéb folyó kiadások fedezetére hagyja jóvá: 
a)  kis-értékű tárgyi eszközök beszerzésére:  418.200.- Ft 
b) egyéb készlet beszerzésre:    100.000.- Ft 
c)  karbantartási, kisjavítási költségekre:   119.000.- Ft 
d)  egyéb díjak, illetékekre    127.000.- Ft 
e)  dologi kiadások ÁFA fedezetére:   172.045.- Ft 
Összesen:      936.245.- Ft 
 

3.) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a Képviselő-testület az alábbi működési célú és 
fejlesztési célokra hagyja jóvá: 
Működési jellegű kiadások: 
a) Baross Gábor u. 2. sz. alatti felújított épület berendezési tárgyaira:  393.700.- Ft 
b) Baross Gábor u. 2. sz. alatti felújított épület berendezési tárgyai ÁFA-ja: 106.300.- Ft 
c) Befizetési kötelezettség (Víztársulati hozzájárulás): 184.212.- Ft 
d) Csanytelek Polgárőr Egyesület alapvető működését biztosító kieg. támogatás: 175.000.- Ft 
e) Csanyteleki Sport Egyesület alapvető működését biztosító kieg. támogatás: 937.500.- Ft 
Működési jellegű kiadások előirányzat összesen:  1.796.712.- Ft 
 
Fejlesztési jellegű célkitűzések: 
a) Csanytelek, Bercsényi u. 622/3 hrsz fedezete (bruttó) ingatlan vásárlás: 1.500.000.- Ft 
b) Agrár – Ipari Park közművesítés költség fedezete (bruttó):  500.000.- Ft 
c) Egészségügyi kombinát lapos-tető felújítási költsége (bruttó): 300.000.- Ft 
d) Út építési program saját erő fedezet (Nefelejcs u, József A. u.) bruttó:  19.000.000.- Ft 
e) Fejlesztési tartalék tárgyévi új fejlesztési célkitűzésekhez:  3.085.814.- Ft 
Fejlesztési jellegű kiadások előirányzata összesen:  24.385.814.- Ft 
 

4.) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a 2.) és 3.) pontban meghatározott előirányzati keretek 
amennyiben év közben egyéb körülményekből eredően nem kerülnek igénybe vételre, úgy az így 
fel nem használt keretek összegét az ágazati (működési, vagy fejlesztési) tartalék keretbe helyezi át.  

5.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, és általa az Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, 
hogy a 2012. évi pénzmaradvány felosztására irányadó előirányzat módosításokat az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete aktuális módosításakor építse be az 
önkormányzati rendelet tervezetébe. 

 



Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
            Kató Pálné jegyző és általa 
            Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda vezetője 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap:  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 

 
 


